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100 Günlük Ġcraat Programı Kapsamında TaĢınmaz Değerleme Sistemi Ġle Ġlgili Olarak 

4 Sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkındaki Taslağa 

ĠliĢkin GörüĢlerimiz 

Tarafımıza, 29.08.2018 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde (TKGM) yapılan 

toplantıda iletilen Kararname Taslağı üzerinde, Üyelerimizle yapılan görüşmeler ve Yönetim 

Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucu oluşan görüşler aşağıda sunulmaktadır. 

15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olan “Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”’nin (4 sayılı Kararname) 478 vd. maddelerinde TKGM 

teşkilat ve görevleri düzenlenmiştir. Bu Kararname Taslağı ile TKGM’nin söz konusu teşkilat 

yapısı ve görevlerinde değişiklik öngörülmektedir. Buna göre; TKGM görevleri arasına “toplu 

değerleme faaliyetini düzenlemek ve yürütmek, değer bilgi bankası kurmak ve yürütmek, 

değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasının sağlaması” gibi hususlara da yer 

verilmektedir. Bu amaçla da TKGM teşkilat yapısında Gayrimenkul Değerleme Daire 

Başkanlığı oluşturulması öngörülmektedir. 

Devletin kusursuz sorumluluğu altında, mülkiyet hukukuna ilişkin işlemleri ve kadastro 

faaliyetlerini tarafsız bir şekilde gerçekleştirmek ve tapu sicilinin tutulması gibi ağır bir 

sorumluluğu olan TKGM’nin; ekonomik ve sonuçları tartışmalara konu bir faaliyet olan 

taşınmaz değerleme işlemlerini aynı bünye içerisinde gerçekleştirmesi devletin yeni bir 

sorumluluğunu ortaya çıkaracak ve öngörülemeyen kamu yüküne ve tartışmalara sebebiyet 

verebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu hususa değerlendirmelerimizde yer verilmemiş 

olup idarenin kendi takdirlerindedir. 

Kararname Taslağını hukuki açıdan değerlendirdiğimizde; 

1- TKGM görevleri arasına “toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” 

“Taşınmazların toplu değerleme yöntemleri ile değerini belirlemek, değer bilgi bankasını 

kurmak, yürütmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak” 

eklenerek teşkilat yapısında da “Gayrimenkul Değerleme Dairesi Başkanlığı” kurulması 

öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi taşınmaz değerleme faaliyetlerinden vergi, kamulaştırma, özelleştirme, toprak 

düzenlemeleri, tescile esas işlemler, irtifak hakkı tesisi gibi kamusal uygulamaların yanı sıra 

sermaye piyasası, bankacılık, kredilendirme, sigortacılık, muhasebe standartları gibi birçok 

özel sektör uygulamalarında da yararlanılmaktadır. Başka bir anlatımla değerleme faaliyetleri, 

değişik amaçlarla ve buna bağlı olarak farklı yöntemlerle yapılmaktadır.  

Taşınmaz değerlemesine yönelik birtakım hükümler Medeni Kanun ile 1926 yılı itibariyle 

gündemimize girmiş olmasına rağmen uygulamaya yönelik düzenlemeler uzun yıllar 

gerçekleştirilememiştir. Sermaye piyasası ve bankacılık sektörünün ihtiyaçlarının doğması ile 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu ile taşınmaz değerlemesi ile ilgili yasal 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir ve uygulamaya ilişkin ikincil mevzuatlar oluşturulmuştur.  

İlk olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından; “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde 

Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye 

Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Değerleme Tebliği) ile gayrimenkul 

değerleme sektörü; düzenli, kuralları olan kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. Yine Sermaye 
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Piyasası Kurulu tarafından eş zamanlı olarak çıkarılan “Sermaye Piyasasında Faaliyette 

Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Lisanslama 

Tebliği) ile Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tanımı yapılmış ve Gayrimenkul Değerleme 

Kuruluşlarında tam zamanlı istihdam edilen ya da sözleşme imzalamak suretiyle değerleme 

hizmeti veren Gayrimenkul Değerleme Uzmanları değerleme faaliyetlerine başlamıştır. 

Kanun içinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tanımına yer verilmesi ve Kamu Kurumu 

Niteliğinde Meslek Kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin kuruluşu ile 

“Gayrimenkul Değerleme Uzmanı” meslek statüsü kazanmıştır. 

Bankacılık alanına yönelik ihtiyaçlar çerçevesince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunun (BDDK) “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme 

Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’i ile 

değerleme faaliyetlerine yönelik düzenlemeler getirilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kanununda 21.02.2007 tarihli 5582 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile 

meslek örgütü olarak Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin hukuki altyapısı 

oluşturulmuştur. Meslek Birliği olarak TDUB, uluslararası meslek kuruluşlarına üyelik 

süreçlerini tamamlamış, meslek kurallarını ve uluslararası değerleme standartlarını 

oluşturarak yayımlamış, her yıl Üyelerinin %30’una mesleki eğitimler verebilen, sektörü 

denetleyen disipline eden yapıya ulaşmıştır. TDUB, %100 iştiraki bulunan TDUB 

Gayrimenkul Bilgi Merkezi (TGBM) nezdinde Üyelerinin üretimleri olan değerleme 

raporlarını kayıt altına almaktadır. 

Ülkemizde taşınmaz değerlemesi faaliyetlerinin bütününü kapsayan özel bir Kanun 

bulunmadığından bu yapı taban alınarak değerlemeyle ilgili düzenlemeler; Kamulaştırma 

Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gibi farklı Kanunlar içerisine eklemlenmiştir. 

Sermaye piyasası ve bankacılık mevzuatı dışında kalan taşınmaz değerleme işlemleri 

incelendiğinde, değerleme işleminin genellikle idarece kurulan takdir komisyonu, tespit 

komisyonu gibi komisyonlara yaptırıldığı ve bu komisyonların çalışmalarında izleyecekleri 

yöntemler ile taşınmazın niteliklerine ilişkin olarak dikkate alacakları hususların, genellikle 

ayrıntılı şekilde düzenlenmediği görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde, aynı taşınmaz için 

farklı kurumlar tarafından farklı yöntemler kullanılarak değer belirlenmekte, belirlenen 

değerler arasında da önemli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum da, işlem 

tekrarlarına ve kaynak israfına neden olmaktadır.  

Taşınmaz piyasalarında şeffaflığın ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi, hukuki, kurumsal 

ve teknik bakımdan sağlıklı isleyen değerleme sistemlerinin oluşturulması ve uluslararası 

mevzuata uyumun sağlanması için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetkiye 

dayanılarak hazırlanan ve 01.02.2017 tarihinde yayımlanmaya başlanan Uluslararası 

Değerleme Standartları (UDES) ve buna bağlı iyi uygulama kılavuzları halen uygulamada 

olup güncelliği TDUB tarafından takip ve kontrol edilmektedir.  

Diğer taraftan TDUB, dünyada uluslararası değerleme standartlarını oluşturan ve yayınlayan 

International Valuation Standards Council, IVSC (Uluslararası Değerleme Standartları 

Konseyi) ve The European Group of Valuers Associations, Tegova (The European Group of 

Valuers Associations)’nın üyesidir.  
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Durum özetlendiği şekildeyken, Kararname Taslağında toplu değerleme standartlarının 

ayrıştırılarak bu alanı düzenlemesi için TKGM’nin yetkilendirilmesi ileriki uygulamalarda 

yeni bir sorun alanı ve çok başlılık olarak karşımıza çıkacaktır. 

Genel anlamda taşınmazların toplu (küme) değerlemesi “Çok sayıda taşınmazın ya da 

taşınmazlardan oluşan grupların değerleme günündeki değerlerinin standartlaştırılmış 

süreçlerle ve istatistiksel testlerle belirlenmesi işlemi” olarak adlandırılmaktadır
1
. Kararname 

Taslağında hangi kamusal amaçla taşınmazların toplu değerlemesinin yapılacağı 

belirtilmemiştir.  

Dünya örnekleri incelendiğinde toplu değerlemenin daha çok harç tahsili ve vergilendirme 

faaliyetlerinde kullanıldığı görülmektedir.  

Ülkemizde taşınmazların vergilendirilmesi için yapılan toplu değer belirlemesi faaliyeti 

Emlak Vergisi Kanunu, Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergı  Değerlerı nı n Takdı rı ne İlı şkı n 

Tüzük ile Hazine Maliye Bakanlığının tebliğleri ile gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan 

komisyonlar aracılığı ile belirlenen vergi matrahına yönelik beyan değerleri çok ciddi 

tartışmalar yaratmaktadır. Taşınmazların vergilendirilmesi amacıyla yapılan değer belirlemesi 

bir servet vergisi olan emlak vergisi bakımından en az beyan değerini oluşturduğu gibi 

taşınmazların el değiştirmesinde Tapu Harçları bakımından da harca esas değeri 

oluşturmaktadır. Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu açısından da “gayrimenkul sermaye 

iradı” bakımından “emsal kira bedelinin belirlenmesinde yine emlak vergisi beyan değeri esas 

alınmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi matrahının tespitinde hem mükellefçe yapılacak ilk 

hem de idarece yapılacak ikinci tarhiyatta taşınmazlar Emlak Vergisi Değeri ile 

değerlenmektedir. 

Özetlenen mevcut durum karşısında belirli olmayan idari bir kısım işlemlere esas 

oluşturabilecek nitelikte taşınmazların toplu değerlemesini yapmak üzere TKGM 

yetkilendirilirken değerleme faaliyeti alanında Kanun ile oluşturulmuş tek örgüt olan, bu 

alanın kurumsallaşmasına bugüne kadar katkı sağlayan ve sermaye piyasaları finans ve 

bankacılık sektörü ile Adalet Bakanlığı (Kamulaştırma vs.) ihtiyaçlarını gidermek üzere on 

beş yılı aşkın birikim ve deneyimle oluşturan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) 

göz ardı edilmiş, kurumlar arası işbirliği gözetilmemiştir.  

Değer bilgi bankası oluşturması, toplu değerleme haritalarının üretilmesi ve güncel tutulması 

için, Kararname Taslağı’nda yer alan 484/A maddesinin üçüncü fıkrasında “Bütün kamu 

kurum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, kendi bünyelerinde tuttukları taşınmaz değeriyle 

ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi ve veriyi herhangi bir hizmet bedeli, harç veya ücrete 

tabi olmaksızın Genel Müdürlük ile paylaşmak zorundadır. Bu fıkra ile bilgi ve veri paylaşma 

zorunluluğu getirilen gerçek ve tüzel kişiler, kendilerinde bulunan bilgi ve veriyi kişisel veri 

veya ticari veri olduğu gerekçesi ile Genel Müdürlükle paylaşmaktan imtina edemezler.” 

hükümle, konuyla ilgili bilgi ve verilerin TKGM’ye aktarılması zorunlu tutulmuştur. Bu 

zorunluluk gerçekte uygulanabilirlikten uzaktır ve uygulanması durumunda birçok sorun ile 

karşılaşılacaktır. Diğer taraftan benzer bir işlev TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. 

tarafından da sağlanmaktadır. 

                                                           
1
 UDES, Kılavuz Notu 13, İAAO, USPAP da toplu değerleme ile ilgili standartlara yer verilmiştir. 
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Bilindiği gibi 2014/5933 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Türkiye 

Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü ’nün, “Birliğin Görev ve Yetkileri” başlıklı 7’nci 

maddesi birinci fıkra (g) bendi ile “Üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak ve değerlemenin 

kalitesini artırmak üzere bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda veri 

analiz raporları oluşturmak ve yayımlamak amacıyla gayrimenkul bilgi merkezi kurmak.” 

görevi TDUB’a verilmiştir. Bu görevi yerine getirmek üzere; Üyelerinin faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, değerleme sürecinin takibi ve disiplin altına alınmasını temin etmek 

gayrimenkul sektörünün dinamiklerini izlemek, istatistik oluşturmak, endeks yaratmak ve 

değerlemenin kalitesini artırmak üzere bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri 

konusunda veri analiz raporları oluşturmak ve yayımlamak amacıyla 09.02.2016 tarihinde, 

TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi Anonim Şirketi kurulmuştur. TDUB Gayrimenkul Bilgi 

Merkezi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş TDUB Üyesi Gayrimenkul 

Değerleme Kuruluşlarının ürettiği tüm rapor bilgilerini, belirlediği esas ve usullerde almaya 

yetkilendirilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’nin 

değerleme raporlarında yer alan verileri toplayarak gayrimenkul veri merkezini oluşturması 

verilerin güvenli bir şekilde saklaması öngörülmüştür. 

Hal böyleyken benzer bir işlevin TKGM tarafından yeniden kurgulanması Kanunen yüklenen 

görev gereği TDUB tarafından oluşturulmuş olan mevcut Merkezin işlevini etkileyecek, 

mükerrer zaman ve kaynak maliyeti yaratacaktır. Kaynak israfına neden olmak yerine coğrafi 

bilgiler, mekânsal bilgiler, gayrimenkul bilgileri, nüfus bilgileri ve değer bilgileri gibi 

alanlarda kurumlar arası işbirliğine gidilmelidir. 

Kaldı ki Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının 

yapmış olduğu değerleme raporlarının büyük bir bölümü Bankaların talebi üzerine 

düzenlenmekte ve raporlar Bankalara gönderilmektedir. Bankalar bu bilgilerin ticari sır 

kapsamında olduğunu ve raporların mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunu iddia 

etmektedirler. Ticari sır veya kişisel veri açısından, Kanun ile düzenlenen alanlara yönelik 

olduğu ileri sürülerek Kanuna aykırılık iddiaları ve tartışmalarına sebep olabilecektir. Diğer 

taraftan 5846 sayılı kanundan kaynaklı uyuşmazlıkların çıkma ihtimali de gündemde yer 

bulan tartışma konuları arasındadır. 

2- “Taşınmazların kamusal amaçlara yönelik değerinin belirlenmesi” başlığı altında taşınmaz 

değerinin belirlenmesi konusunda diğer düzenlemelerin getirdiği hükümler saklı tutulmuş 

olmakla beraber taşınmazların toplu değerleme yöntemi ile değerinin belirlenmesi, değer bilgi 

bankası kurulması ve yönetimi ile değer haritalarının üretilmesi ve güncel tutulması görevinin 

TKGM’ne verilmesi, bu çalışmalar kapsamında gereken durumlarda toplu değerleme 

çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme de yapılabileceği öngörülmüştür. Ayrıca bu 

kapsamdaki görevlerin ihale yoluyla gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği, bu ihalelerde 

gelecek yıllara sari taahhütlerde bulunulabileceği de belirtilmiştir. 

Taşınmaz değerinin belirlenmesine yönelik olarak Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı 

Kararnameleri ile kişi, kurum veya kuruluşlara verilen görev yetki ve sorumluluklar saklı 

kalmak kaydıyla taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerinin belirlenmesinin 

TKGM tarafından yapılması öngörülmüştür. Mevcut mevzuat düzenlemeleri saklı tutularak 

kamusal amaçla taşınmazların toplu değerlemesinin TKGM tarafından yapılmasının 

öngörülmesi yukarıda yer verildiği üzere aynı alanı birden fazla ve farklılıklar içeren 

mevzuatlar ile düzenlemenin getireceği büyük sorunların içine sokacak niteliktedir.  
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Ayrıca, Kararname Taslağında, toplu değerlemenin hangi amaçla yapılacağı belirtilmediği 

gibi kullanılabilecek yöntemler belirtilmemiş, verilen yetkiye bir sınır da getirilmemiştir. 

Konuyla ilgili TDUB tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartları bulunmakta
2
 

olup, bu standartlara uyum sağlanması uygulama birliğinin temini bakımından son derece 

isabetli olacaktır.  

Farklı kurumların tabi olduğu mevzuatlarından aldıkları yetki ile yapılan değerlemeler 

sonucunda bir taşınmazın birden fazla değeri ortaya çıkabilecek, farklı politikalarla yapılacak 

değerlemeler piyasanın işleyişini olumsuz etkileyecektir. Buna bağlı olarak farklı değerleri 

esas alan idari işlemler tesis edilebilecektir. Sonuç itibariyle farklı kurumlar tarafından 

yapılan değerleme faaliyeti de bir idari işlem niteliğinde olduğundan yargılama konusu 

olabilecek, yetki çatışmaları ortaya çıkabilecektir. Diğer taraftan düzgün işleyen bir 

gayrimenkul piyasasının oluşturulabilmesi bakımından piyasa katılımcılarının aynı bakış açısı 

ve politika ile yönetilmesi yarar getirecektir. 

TKGM’ye değerleme çalışmaları kapsamında gereken durumlarda toplu değerleme 

çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme de yapılabileceği yönünde yetki verilmesi 

öngörülmektedir. Söz konusu yetki ile toplu değerleme çalışmalarında taşınmazların tekil 

değerlemesine kadar yayılma olanağı yaratılmaktadır. “gereken durumlarda” ibaresi ile 

belirlenen kavramının, sınırları kolaylıkla belirlenebilir nitelikte olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca söz konusu tekil değerlemeler idari işlemlere esas değerlemeler dışındaki 

değerlemeleri de etkileyecek niteliktedir. Her ne kadar taslak metinde toplu değerleme amaç 

olarak gösterilmişse de tekil değerleme konusunda da sınır genişletilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin merkezi idari yapısında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çatısı altında bir daire başkanlığı örgütlenme 

modeli içerisinde tekil değerleme de yapılması, tamamen bağımsız ve tarafsız olarak icra 

edilmesi gereken değerleme uzmanlığı mesleğini ve faaliyetini olumsuz etkileyebilecek 

niteliktedir. 

Değerleme faaliyetinin, TKGM açısından Medeni Kanun’un ilgili maddeleri gereğince 

Hazine’nin kusursuz sorumluluğu ve tapu sicilinin aleniyeti ilkesi kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği de yeni bir dava ve tartışma konusu olabilecektir. 

“Görevlerin gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması” kavramı da açıklanmaya muhtaç bir 

kavramdır. Kamu görevlerinin gerçek veya tüzel kişilere gördürülmesi idare hukuku 

bakımından “imtiyaz” müessesini çağrıştırmaktadır. Burada kasıt idare tarafından hizmetin 

özel hukuk kişilerinden alınması ise bunun daha açık şekilde ifade edilmesi farklı 

değerlendirmeleri önleyebilecektir. Diğer taraftan taşınmazların toplu değerlemesini yapacak 

gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri ve mesleki yeterlilikleri de belirlenmemiştir. Diğer 

düzenlemelerde olduğu gibi bu hizmetlerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanmış 

ve yetkilendirilmiş Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Gayrimenkul Değerleme 

Kuruluşları aracılığı ile yapılmasının öngörülmesi belirsizliği ortadan kaldırabilecektir.  

Ayrıca Kararname Taslağı ile hizmet alımı konusunda tanınan yetkinin farklı dönemlere de 

uzamasına imkân tanınmaktadır. Bu durum alınan hizmetin süreklilik arz etmesi sonucunu 

                                                           
2
 https://www.iaao.org/media/standards/MARP_2013.pdf#page8 

 

https://www.iaao.org/media/standards/MARP_2013.pdf#page8
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yaratacağı kuşkusunu doğurabilecektir. Diğer taraftan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunun “Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler” başlıklı 28. maddesinin son fıkrasına 

göre “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden 

sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin 

niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek 

şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısı ile bu süre 

üç yılı geçemeyecektir. 

3- Konuya ilişkin usul ve esasların Yönetmelikle düzenlenmesi konusunda da yetki 

tanınmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Değişiklik Taslağı ile TKGM’ye yetki tanınmış ve 

uygulamaya ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesi bir idari düzenleme olan Yönetmelik’e 

bırakılmıştır. Yukarıda özetlendiği gibi çok değişik mevzuatta çok değişik amaçlarla 

yapılması öngörülen toplu değerleme faaliyetleri bakımından idari düzenleme ile getirilecek 

esaslar uygulamada normlar hiyerarşisi bakımından altlık üstlük ilişkisi tartışması 

doğurabilecektir. Toplu değerlemenin amacı ve yöntemleri Kararnamede belirlenmemiş 

olduğundan Yönetmelik ile yapılabilecek düzenlemede bu konulara yer verilmesi sonucu 

Kanun ile düzenlenen konularla yetki tartışması yaratabilecek niteliktedir.  

Gayrimenkul değerleme; “Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule 

bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak 

takdir edilmesidir.” Bu tanımdaki en önemli unsur, “belli bir tarihteki” ifadesidir. 

Gayrimenkulle ilgili değerleme, belli bir tarihte ve belli bir amaç için yapılmaktadır. Bir gün 

sonra dahi gayrimenkulün değeri değişebilmektedir. Hâlbuki taslakta toplu değerleme veya 

tekil değerleme yapılabileceğinden bahsetmekle birlikte değerlemenin hangi amaç için ve 

hangi tarihlerde yapılacağı gibi kritik öneme sahip hususlara yer verilmemiştir. Dolayısıyla 

değerlemenin yapılacağı tarih ve amaç unsurlarını içermeyecek toplu değerlemenin, ileri 

tarihlerde ve sonradan belirlenecek amaçlar için kullanılması da mümkün olmayacak yeniden 

değerleme yapılması gerekecektir. 

Yukarıda izah edilen yönleri ile mevcut taslak metin hukuki anlamda değerlendirildiğinde; 

- TaĢınmazların toplu değerlemesinde görev ve yetki sınırları açıkça belirlenerek 

tek bir kamu otoritesinin yetkili kılınmasının, kurumlar arası iĢbirliğinin gözetilmesi, 

TDUB ile bağın oluĢturulmasının, 

- TaĢınmaz değer bilgi bankası oluĢturulurken Kanunen yüklenen görev gereği 

TDUB tarafından oluĢturulmuĢ olan mevcut TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.ġ. 

ile gayrimenkul bilgileri, coğrafi ve mekânsal bilgiler, nüfus bilgileri ve değer bilgileri 

gibi alanlarda kurumlar arası iĢbirliğine gidilmesinin,  

- TaĢınmazların toplu değerlemesinin ihale yoluyla hizmet alımı Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmesi durumunda kamu özel sektör iĢbirliği kapsamında her türlü 

değerleme hizmetinin TDUB Üyelerinden alınmasının bir zorunluluk olduğu ve 

taslak metinde diğer yasal düzenlemelerde olduğu gibi 6362 sayılı yasanın 76. 

maddesine vurgu yapılmasının gerekliliğine önemle dikkat çekmek isteriz.  
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Diğer taraftan sektörün beklentilerine yönelik değerlendirmelerimizi de sırasıyla arz etmek 

gerekirse; 

Gayrimenkul sektörüne ilişkin düzenlemeler bir bütünlük içinde ve yetki kargaşasına 

sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımım 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni oluşturulan yapısı da bu anlayışa uygun ve çok 

önemli bir adım olmuştur Gayrimenkul piyasasının sorunsuz olarak işlemesi de bu sistemin 

doğru kurgulanmasına bağlı bulunmaktadır. 

Taşınmaz değerleme sektörü taşınmaz piyasasının en önemli aktörleri arasında yer almaktadır. 

Taşınmazların gerek kamusal gerekse özel amaçlarla ekonomik değerinin belirlenmesi 

faaliyetinin belirli standartlarda, konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi dayanağı 

olan işlemlerin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan taşınmazların 

uluslararası bir kısım işlemlere konu olabilmesi sadece ulusal standartların değil uluslararası 

standartların gözetilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Taşınmaz değerleme sektörü açısından son olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

76. maddesi ile oluşturulan temel yapı 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 15-34 ve 35. 

maddeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından da desteklenmekte 

olup süreç içinde yedi kanun ve on beş ikincil mevzuatta bu yapıya atıf yapılmıştır. Bu yapı20 

yıla yakın bir süreçte oluşmuş, bu alanda ülkemizin deneyimleri ve SPK tarafından 

lisanslanmış 7.000’in üzerinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve 136 Gayrimenkul 

Değerleme Kuruluşu’nun oluşturduğu sistem ileriye dönük çalışmalar için iyi bir deneyim ve 

birikim yaratmıştır. 

Ülkemizde yetmiş beş milyona yakın taşınmazın en az beş yılda bir yeniden değerlemesi 

gerekmekte olup bu durum yılda on beş milyon işlemi kapsamaktadır. Ülkemizin yeni iş 

alanlarına ihtiyaç duyduğu bu dönemde sektörün önemli ölçüde istihdam yaratabileceği 

dikkate alınmalıdır. Bu nedenlerle ağırlıklı olarak bankacılık faaliyetlerine odaklanmış olan 

bu yapının iş alanlarını genişleterek desteklenmesi önem arz etmektedir. 

100 Günlük İcraat Programı kapsamında taşınmaz değerleme sistemi oluşturulurken mevcut 

yapıda var olan ağır tazminat yükümlülüğü, mesleki sorumluluk sigortası, ücret tarifesinin 

yetersizliği, iş sözleşmelerinin kapsamının ağırlaşması, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları 

ile Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının faaliyet alanı sınırlarının güçlendirilmesi, belge ve 

bilgi sağlanmasında yaşanan zorluklar ve bilgi belge temini esnasında kamu kurumlarınca 

talep edilen aşırı yüksek ve orantısız ücret talepleri vb. hususlar bir bütünlük içinde ve 

kurumsal işbirliği ile sektörün geleceği açısından ele alınması gereken önemli hususlardır. 

Ayrıca, tasarı ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişi ve tüzel kuruluşlardan her türlü 

bilgi ve belge ücretsiz olarak temin edileceği düzenlenirken, değerleme faaliyeti içerisinde 

ilgilisi tarafından talep edilen kayıt örneği TKGM tarafından 10 kata yakın yüksek bir bedelle 

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarına verilmektedir. Değerleme raporları yoğun bir iş gücü 

ile üretilmekte olup sonuçta bir maliyeti ve ağır sorumluluğu vardır. Rapor sonuçları talep 

edilirken TKGM’de bu bedele katkı yapacak düzenlemeleri öngörmelidir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden değerleme 

sektörünün ve tüm gayrimenkul sektörünün en temel beklentisi Coğrafi Bilgi sistemi, 

Mekânsal Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi sisteminin ilişkilendirilerek ilgililerin 

istifadesine sunulmasıdır. Böylelikle değerleme sektörü dâhil tüm sektör bileşenlerinin işi 
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kolaylaşacak, üretilen sonuçlar ile bu büyük yapıyı besleyip güçlendirecektir. Dünyada ki 

teknolojik gelişmeler buraya doğru evrilmektedir. 

Sonuç itibarıyla; 

 Ülkemiz açısından taşınmaz sektörü çok önemlidir ve ekonomik faaliyetlerin odak 

noktasını oluşturmaktadır. Kamusal yönü ile de devletin gelir kayıplarının giderilmesi 

gerekmektedir. 

 Diğer taraftan ülkemizde gayrimenkul piyasasında açıklık ve şeffaflığın 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Mevcut yapı itibariyle bu alandaki tek 

yasal ve yetkili kuruluş olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, bu oluşumlara samimi 

olarak katkı yapmak ve faaliyet alanını geliştirmek istemektedir. Değerleme sektörü bunun 

için gerekli donanıma ve nitelikli iş gücüne sahiptir.  

 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidilerek TKGM’ne birtakım yetkiler 

verilmesini içeren bu Kararname Taslağı sektörün mevcut sorunlarını çözmeyecek, 

yaratacağı çok başlılıkla çok daha karmaşık bir sistemin ortaya çıkmasına sebebiyet 

verecektir. Hazırlanan taslağın verilen görevleri karşılar nitelikte olmadığı 

düşünülmektedir. 

 Ülkemizde farklı kurumlar tarafından gayrimenkul değerlemesi yapılabilmektir. 

Gayrimenkul değerleme faaliyeti neticede takdir ve tahmin işi olduğundan aynı 

gayrimenkulle ilgili farklı kişi veya kurumlar tarafından farklı değerlere ulaşılması hukuki 

sorunlara yol açmakta dahası adli uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Dolayısıyla 

gayrimenkul değerlemenin belirli bir mesleki disiplin altında ve önceden belirli mesleki 

kurallar uyarınca yapılmasında fiili ve hukuki yararlar vardır. 

 SPK düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Gayrimenkul Değerleme Uzmanları 

ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları değerleme faaliyetlerini uluslararası değerleme 

standartları uyarınca ifa etmektedirler. TDUB mesleği icra eden kişilerin meslek birliği 

olup bu mesleğin kurallarını belirlemekte ve disipline etmektedir. 

 TDUB üyeleri tarafından yapılan değerleme faaliyeti farklı sektörler tarafından da 

kabul görmüş ve farklı alanlarda çıkarılan Kanunlarda değerleme işinin TDUB üyesi SPK 

lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarından 

alınması gerektiği şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla taslağa, yapılacak veya 

yaptırılacak değerlemelerin mutlaka TDUB üyesi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve 

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları tarafından yapılması yönünde düzenleme eklenmesi 

gerekmektedir. Aksi halde konusunda uzman olmayan kişilerin değerleme faaliyeti içinde 

olması ülkemize yarardan çok zarar getirecek, büyük sorunlara neden olacaktır.  

 Özellikle de tapu harcına esas alınan değerin belirlenmesinde, işlem bazlı iş birliği 

yapılmasının çok yararlı sonuçlar getireceği ve her yıl on milyona yakın değer belirleme 

işleminin gerçekleştirilebileceği ön görülmektedir. 

 Taslakta, Genel Müdürlük tarafından toplu veya tekil değerleme yaptırılabileceği 

düzenlenmiştir. Fakat toplu veya tekil değerlemenin hangi amaçla yapılacağı ve 

kullanılacağı belli değildir. Yapılacak toplu veya tekil değerlemenin örneğin 

Kamulaştırma, örneğin Emlak vergisi, örneğin Sermaye Piyasasında kullanılması mümkün 

olmayacaktır. Zira verilen örneklerde gayrimenkulün değerlemesinin nasıl yapılacağı 
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kanunlarla düzenlenmiştir. Bu sebeple Kanunla düzenlenen alanlarda taslakta yer alan 

düzenlemelerin uygulanması da mümkün olmayacaktır.  

 Bütün dünyada değerleme faaliyetleri bağımsız, tarafsız bir yapıda ve akredite edilmiş 

lisanslı uzmanlar ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde de finans ve bankacılık sektörü ile Adalet Bakanlığı (Kamulaştırma vs.) 

ihtiyaçlarını gidermek üzere son 15 yıllık dönemde sağlam temelleri atılmıştır. Mevcut 

kazanımlar ve 15 yıllık uygulama deneyimi dikkate alınarak ilgili tüm paydaşların katılımı 

ile bu yapının geliştirilip güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için de gayrimenkul 

sektörünün bütünü kapsayacak öz bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.  

 Değerleme faaliyetleri; uluslararası kuruluşlar ile işbirliği, eğitim ve değerleme 

standartlarının oluşturulması, değerleme süreçlerinin izlenmesi ve değer sonuçlarının 

takibi, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının 

lisanslanması ve sicillerinin takibi vb. unsurları kapsamaktadır. Bu sayılan unsurların 

büyük bir çoğunluğu gerçekleştirilmiştir. (Eğitim akademisi, UDS ve iyi uygulama 

kılavuzları) 

 Uluslararası değerleme uygulama ve standartlarında amaç farklılığını gözeten, pazar 

değeri, teminat değeri, kamulaştırma değeri vb. değerleme unsurlarını içermekte olup bu 

değer tanımları ile farklı değerler elde edilebilmektedir. Farklı kurumlar tarafından farklı 

politikalarla yapılacak değerlemeler piyasanın işleyişini olumsuz bir biçimde 

etkileyecektir. Tasarı ile oluşturulacak yapının bu farklılıkları gözetmesi ve gidermesi 

gereklidir.  

 TKGM ve TDUB arasında gerekli iş birliğinin sağlanmasına Dünya Bankası 

raporlarında da ağırlıklı olarak yer verilmiştir. 

Yukarıda sayılan tüm bu nedenlerle, yirmi yıla yakın bir sürede birçok aĢamadan 

geçerek oluĢturulmuĢ olan mevcut yapının (TDUB) temel alınacağı ve ilgili tarafların 

aktif katılımının sağlanacağı, sektörün bütününü kapsayacak ve disiplin altına alacak öz 

bir yasal düzenlemeyle sektörün yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç bulunduğunu ve bu 

konuda yapılacak çalıĢmalara katkı vermek istediğimizi, 

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz. 

TÜRKĠYE DEĞERLEME UZMANLARI BĠRLĠĞĠ 


