
 

 

“ARAZĠ YÖNETĠMĠNDE TAġINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO” 

SEMPOZYUMU 

SONUÇ BĠLDĠRGESĠ 

 

TMMOB  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü ortak çalışması olarak 22-23 Mayıs 2012 tarihlerinde, Ankara‟da 

ATO Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı toplantı salonunda yapılan Arazi 

Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu, yaklaşık 600 

konuk ve uzmanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 Taşınmazların bilimsel teknik yöntemlerle güncel ve güvenilir verilere 

dayalı olarak belirlenen değerleri, vergi hesaplamaları, kamulaştırma, sermaye 

piyasası uygulamaları, kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları, ayni hak tesisi 

gibi pek çok etkinliğin dayanağını oluşturmaktadır. Bu nedenle taşınmaz 

değerlerinin tarafsız, doğru ve güvenli biçimde belirlenmesi, güncel tutulması, 

kamu ekonomisi, toplumsal sorunlar, kamu yönetimi ve ülkemizin planlı 

kalkınması için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Ülkemizde yapılacak 

çalışmalar bütününün bir parçası olan “Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme 

ve Kadastro” konulu Sempozyum düzenlenmiştir. 

 

 Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu, 
taşınmaz değerleme sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör aktörlerini 

bir araya getirerek arazi yönetimi, kadastro ve taşınmaz değerlemeye ilişkin 

bilimsel görüşlerin sunulmasına ve bu yolla TKGM tarafından yürütülen Tapu 

Kadastro Modernizasyon Projesinin ”Taşınmaz Değerleme” alt bileşenine de 

katkı sağlanmasına ortam hazırlamıştır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1- Türkiye’de TaĢınmaz Değerleme Ġhtiyacı 

 

 Ekonomi ve  kamu yönetiminin  çok geniş  bir alanında taşınmaz 

değerlerine ihtiyacı vardır. Taşınmaz sektörü, (arazi, arsa ve yapıları ile) 

Türkiye‟de ekonomik etkinliklerde %50‟yi aşan çok büyük bir ağırlığa sahiptir.  

Fiziki çevrenin şekli, büyüklüğü, sahipliliği, kullanımı ve gelecekteki durumu 

üzerinde üretilen projeler sonucu, kentler ve yapılar sürekli değer kazanır.   

 Ekonomik etkinliklerin kayıt altına alınması ve kayıt dışılığın azaltılması 

kalkınma çabalarına önemli ekonomik katkılar sağlar. ABD de yaşanan ve bütün 

dünyayı sarsan konut kredileri kaynaklı finansal krizde, taşınmaz 

değerlemesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle doğru ve güncel taşınmaz 

değerlerine ihtiyaç vardır.  

 Taşınmaz değer bilgileri belirlendiği ve kayıt altına alındığı takdirde: 

 Finansal piyasalarda güven ve istikrar sağlanır. 

 Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatleri korunur.     

 Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi sağlanır. 

 Teminatların gerçeğe uygun değerinin ortaya konularak banka tarafından 

kredilendirilebilecek  oranın doğru olarak hesaplanması mümkün olur. 

 Tüm bankacılık sektörü ve finansal piyasalardaki sistemik riskler için 

doğru ve yeterli teminatların alınması mümkün olur. 

 Adil bir vergi sistemi oluşturulabilmesi, kamu gelirlerinin artırılması ve 

kayıt dışılığın azaltılması sağlanır. Ekonomik etkinliklerin kayıt altına 

alınması ve kayıt dışılığın azaltılması ile önemli ekonomik ve toplumsal 

yararlar elde edilir, adaletsizliklerin önüne geçme ortamı yaratılır ve kamu 

yönetiminde güven ortamı gerçekleşir. 

 Kamulaştırma işlemlerinde   sosyal adalet ve güven  sağlanır.  

 

 İmar uygulamaları, kentsel dönüşüm projeleri, afet yönetimi vb 

uygulamalarda, kamunun ve kişilerin, mülkiyet hakları değerleri içinde 

korunur ve kentsel gelişim rantları kente ve topluma kazandırılır. 

 

 Kayıt dışılığın azaltılması ile ilgili olarak da “Kayıt dışı ekonomiyle mücadele 

      stratejisi eylem planı (2011-2013)” 35 nolu Eylemde  “Tapu TAKBİS  

      sisteminin tamamlanarak verilerin çevrimiçi olarak, paylaşılabilir hale  

      getirilmesi sağlanacaktır.” hükmü yer almakta ve “Çevre ve Şehircilik  

      Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)” sorumlu ve koordinatör  

      kuruluş olarak gösterilmektedir. Bu doğrultuda 35 nolu Eyleme önemli katkı  

      sağlanır. 



 

  
2-Sempozyumda Yapılan Değerlendirmeler ve Uluslararası Deneyimler: 

 

2.1 Türkiye ye iliĢkin Değerlendirmeler 

 

 Ülkemizde taşınmaz değerlemeye yönelik hükümleri içeren, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere birçok kanun, tüzük, 

yönetmelik ve tebliğ bulunmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye‟de taşınmaz 

değerlemenin yasal ve kurumsal yapısı, oldukça karmaşık durumdadır. 

 Taşınmaz değerleme çalışmaları, farklı uygulamalarda birçok farklı 

kurumun bünyesinde oluşturulan değer takdir komisyonları tarafından 

yürütülmektedir. Değerle ilgili anlaşmazlıkların yargıya taşınması 

durumunda, değerleme görevini bilirkişi komisyonları üstlenmektedir. 

 Kamusal alanda değerleme yapan kurum ve komisyonlar dışında, sermaye 

piyasasına yönelik değerleme faaliyetleri de (ipotek, alım-satım vb.), 

“taşınmaz değerleme şirketleri” tarafından yapılmaktadır. 

 Uygulamalar için gerekli yapılanmalar, bütüncül bir yaklaşımla değil, 

dönemsel ihtiyaçları karşılamak için çok parçalı yapıda oluşturulmuştur. 

 Taşınmaz değerleme, sistemimizde yaşanan sorunların ve değerleme için 

gerekli olan bilgileri eksiksiz sağlama, kurumsal yapılanmayı tek bir çatı altında 

toparlama görevini üstlenen bir yönlendirici ve sorumlu kurumun olmayışının 

temelinde, taşınmaz değerleme sürecinin bir bütün olarak ele alınmaması 

yatmaktadır. Bu nedenle, kamu kaynaklarının etkin ve verimli 

değerlendirilmesini sağlayacak, güncel taşınmaz değerlerinin belirlenmesini ve 

kayıt altına alınmasını gerçekleştirecek, vergi ve harç kayıplarını önleyecek, 

kalkınma politikalarına yardımcı olacak bir sistem içerisinde mevzuat bütünlüğü 

sağlanması gerekmektedir.  

2.2 Uluslararası Deneyimler: 

 

a) Danimarka Uygulamaları:  

 

Danimarka‟da değerleme etkinliklerini düzenleyen “Değerleme Yasası” 

yanında, Değerleme Rehberi adlı bir doküman bulunmakta, bu dokümanda, 

değerleme çalışmalarında izlenecek yol ve detayları gösterilmektedir. 

Danimarka‟da çeşitli kurum ve kuruluşlar taşınmaz değerleme yapmakta; 

örneğin, ipotek teminatlı taşınmaz finansman sistemi kapsamında kredi veren 

özel şirketler kredi vermeden önce, taşınmaz acentaları da satıştan önce değer 



belirlemektedir. Vergi amaçlı kamusal değerleme çalışmaları, kamu organı 

“Gümrükler ve Vergi İdaresi” kuruluşlarında yapılmaktadır. 

 

Değerleme çalışmalarının önemli girdilerinden emsal taşınmaz alım-satım 

fiyatları, belediyeler tarafından, belediyelere verilen satış beyannamelerinden 

sağlanmaktadır. 

 

Diğer önemli girdi ise, mülkiyet kayıtlarının bulunduğu taşınmaz kaydı ile 

yapı karakteristiklerinin bulunduğu bina ve konut kaydıdır. Taşınmazlarda 

meydana gelen önemli değişiklikler, düzenli olarak bu veri tabanında 

güncellenmektedir.  

 

Taşınmaz malikleri belirlenen değerlere itiraz edebilmektedir. İtirazlar, her biri 

4–9 üyeden oluşan itiraz komisyonuna yapılmaktadır. Anlaşmazlığın 

çözülememesi durumunda yargı yoluna başvurulmaktadır. 

 

Değerlemede iki değer sistemi bulunmaktadır: Arazi Değeri Sistemi ve 

Taşınmaz Değeri Sistemi. Arazi değeri sisteminde araziler, izin verilen en iyi 

kullanım durumuna göre değerlendirilmektedir. Taşınmaz değer sistemi ise, 

taşınmazın, mevcut pazar değerinin hesaplanması esasına dayanmaktadır.  

 

Çalışmalar sırasında CBS teknolojilerinden yararlanılmaktadır. 

 

İnternet ortamından erişilebilen sistemde bir taşınmazın, bulunduğu yerin 

bilgileri girilerek, en son ne zaman değerlendirildiği, arazi değeri ve taşınmaz 

değeri gibi bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

 

     b) Ġspanya Uygulamaları:   

 

Kadastro örgütü tarafından oluşturulan ya da ürettirilen ve kayıt altına alınan  

taşınmaz değerleri, “kadastro değeri” olarak tanımlanmaktadır.  

 

Değer kavramının tanımlanması ve oluşturulması sırasında;  
 

 Uluslararası Değerleme Standartlarından, pazar değeri tanımının dikkate 

alındığı, 

 Kadastro değerinin pazar değerini aşmaması ilkesinin benimsendiği, 

 Kadastro değerinin belirlenmesinde, yargı kararlarının veya diğer yasal 

düzenlemelerin dikkate alınması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Taşınmaz değerini belirlemede aşağıdaki ölçütlere uyulmaktadır: 
 

 Taşınmazın konumu (kentsel gelişim ve üretim kapasitesi), 



 İnşaat malzeme maliyeti, müteahhit karı, ödenen ücretler ve yapı vergileri, 

kullanım, kalite, yapı yaşı, vb., 

 Üretim maliyetleri, satış karı, satış olmadığında ortaya çıkan sonuçlar, 

 Pazar durumu ve değeri, 

 Günümüzde kadastro değeri, pazar değerinin yarısı kabul edilmektedir., 

 

Taşınmaz değerleme çalışmalarında toplu değerleme yöntemi esas alınmakta   

ve özel mülkiyet konusu bütün taşınmazların değerleri belirlenmektedir.  

 

c) Finlandiya Uygulamaları:  
 

Finlandiya taşınmaz değer bilgileri kadastro bilgileri arasında yer almakta, 

kadastro kuruluşu tarafından üretilmekte ya da ürettirilmekte ve güncel 

tutulmaktadır.  

Vergilendirmeye esas toplu değerleme çalışmaları yürütülmekte ve belli 

aralıklarla güncellenmektedir. 

Kamulaştırma çalışmalarındaki değer tespiti de kadastro tarafından 

yapılmaktadır. 

 

d) Almanya Uygulamaları: 

  

Taşınmaz değerleme işlemlerini düzenleyen mevzuat; “İmar Kanunu” ve 

“Değerleme Tüzüğü” dür.  

 

Vergi amaçlı taşınmaz değerleme, Maliye Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte, 

diğer bütün değerleme çalışmaları iki temel yapı tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bunlar; “Değerleme Uzmanları Komisyon” ve 

“Lisanslı Özel Değerlemeciler” dir.. 

 

Değerleme uzmanları komisyonlarının görevi; taşınmazla ilgili işlem yürüten 

uzmanlar ve vatandaşlar için yerel taşınmaz pazarını anlaşılır kılmak ve 

saydam hale getirmektir. Komisyonların görevleri, taşınmazlar için güncel 

alım-satım fiyatlarını tespit etmek, yerel taşınmaz pazar raporlarını hazırlamak 

ve her yıl 1 Ocak‟ta önerilen yaklaşık arazi değerleri haritasını yayınlamaktır. 

Her komisyon belirli bir bölge veya kentten sorumludur.  Bu uzmanlar, 

genellikle haritacılar, inşaat mühendisleri, mimarlar, emlak komisyoncuları, 

banka yöneticileri, tarım uzmanları vb.‟dir. 

 

Almanya‟nın bazı eyaletlerinde, değerleme uzmanları komisyonlarının yaptığı 

çalışmaları denetleyen ve bu çalışmalara yapılan itirazlarda hakemlik görevi 

gören “Değerleme Uzmanları Yüksek Komisyonu” da bulunmaktadır. 



Almanya‟daki değerleme çalışmalarında, karşılaştırma yöntemi, değerlemede 

en güvenilir yöntem olarak görülmektedir.  

 

e) Ġsviçre Uygulamaları: 

 

İsviçre‟de taşınmaz değerleme süreci bütüncül olarak ele alınmamakta, farklı 

kurum ve kuruluşların kendi komisyonlarınca değerleme yapılmaktadır. 

Ülkede, taşınmazların değerlemesi daha çok işletme ekonomisinin bir 

öğesidir. Dolayısı ile değerleme uzmanı, istediği yöntemi seçmekte serbesttir 

ve değerlemeyi ne şekilde yapacağını kendisi belirler. Değerleme uzmanları 

kendilerini meslek kuruluşlarının (SEK/SVIT) oluşturdukları standartlara 

göre yönlendirirler.  Değerlemede esas alınan kriterler  tapu belgesi, kadastro 

planı, kira sözleşmesi, bina sigorta belgesi, taşınmaza ait giderler  ve 

taşınmaza ait plan, projedir. Bunun yanı sıra, İsviçre Parlamentosu 11 Aralık 

2009 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu‟nun  ayni haklar bölümünde önemli 

değişiklikler yapmıştır. Buna bağlı olarak tapu sicil yönetmeliği genişletilmiş 

ve verilerin elektronik ortamda aleni olması ile ilgili yeni bir yönetmelik 

çıkartılmıştır. Konu ile ilgili referandum, Nisan 2010 tarihinde gerçekleşmiş 

ve yönetmelik 1 Ocak 2012„de yürürlüğe girmiştir. 

 

f) Dünya Bankası GörüĢü 
 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ‟nün Arazi yönetimi hakkında yayımlanmış 

olduğu kılavuzdaki (Voluntary Guidelines on the Governance of Tenure ) 

değerlemeye ilişkin önerileri Türkiye‟nin benimsemesi önerilmiş ve Dr. 

Heinonen‟e göre, kılavuz, Türkiye‟nin değerleme politikasına temel teşkil 

edebileceği vurgulanmıştır. Bu belge, sadece TKGM için değil,   

Türkiye‟deki profesyonel değerlemeciler için, özellikle pazar verileri ile 

taşınmaz değerlerini belirleyen çalışmalar için ve TKMP‟nin 4 üncü bileşeni 

“Taşınmaz Değerlemesi” nin alt bileşeni için de önemlidir.  

 

3- Yeniden Düzenlemeye ĠliĢkin Öneriler: 
 

 Türkiye‟de taşınmaz değerleme ile ilgili olarak, aşağıdaki önerilerin 

dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

i. Ülkemizdeki sosyo-ekonomik gerçekler ve koşullar  da  göz önüne 

alınarak taşınmaz değerleme faaliyetleri tek çatı altında toplanmalı,  idari, 

yasal ve teknik düzenlemeler yapılmalıdır.  

 



ii. Mekânsal bilgi sistemlerinin temeli olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

(TAKBİS) projesini yürüten TKGM, vergilendirmeye esas toplu 

değerleme, değer haritalarının üretimi ve ulusal taşınmaz değerleme bilgi 

sisteminin kurulması görevlerini üstlenmelidir. 

 

iii. TAKBİS‟in veri paylaşımı yolu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

entegrasyonunun yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

 

iv. Uluslararası standartların uygulanabilmesi için değerleme raporlarının ve 

faaliyetlerinin izlenmesi gerekmektedir. 

 

v. Taşınmaz değerleme konusunda yeni kurumsal yapılanmada ilgili 

disiplinlerden nitelikli eleman açığı giderilmelidir. 

 

vi. Taşınmaz değerleme modellerinde ve taşınmaz değerleme standartlarında 

veri transferi, ağ yapısı ve CBS destekli yaklaşımlar tercih edilmelidir. 

 

vii. Yerel yönetimlerin, hâlihazır haritalarını güncel tutmaları ve kent bilgi 

sistemlerini kurmaları, imar planlarını, imar uygulamalarını, yapı 

ruhsatına ve teknik alt yapılara esas mimari ve mühendislik projelerini 

TAKBİS ve Kent Bilgi Sistemlerindeki verilerden yararlanarak 

hazırlanmalıdır.  

 

viii. TKGM‟ nin yürüttüğü TKMP‟nin 4. bileşeni “ Taşınmaz Değerlemesi” 

projesi kapsamında yapılacak olan çalışmaların hedeflerine ulaşması için 

paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülmeli ve siyasi otoritenin 

desteği sağlanmalıdır.  

 

ix. Taşınmaz Değeri; taşınmazların parsel no, malik, yüz ölçümü gibi 

mülkiyete ilişkin en temel verilerinden birisidir. Mülkiyete ilişkin bilgileri 

tutmakla yükümlü olan, TKGM bünyesinde kurulacak, etkin, verilerinin 

sağlıklı olduğu, kolay erişilebilen, ülke genelinde sorgulamaların 

yapılabildiği, karşılaştırma algoritmaları kurulmuş ve ekonomi üzerinde 

olumlu etkiler sağlayacak “Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi” 

oluşturulmalıdır.  

 

 

 

 



4- Sağlanacak Yararlar: 
 

Önerilen bu yapılanma ile; 

 Taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm faktörler tespit edilerek bilgi 

sistemi ortamında, veri girilebilir, güncellenebilir, sorgulanabilir, analiz 

edilebilir ve paylaşılabilir hale dönüştürülmesi sağlanacak ve değerleme 

alanında önemli bir bilgi kaynağına ulaşılmış olacaktır. 

 Bu kaynağın, ulusal düzeyde, diğer sistemlere uyumlu hale gelmesi ve 

merkezi yapıda olması, değerleme sektörünün daha etkin ve verimli 

sonuçlar elde edebilmesine ortam sağlayacaktır. 

 Tüm değerleme faaliyetleri uluslararası değerleme standartlarında ve 

uluslar arası düzeyde uygulanabilir ve denetlenebilir duruma gelecektir. 

 Kamulaştırma, kentsel dönüşüm uygulamalarında sosyal adalet 

sağlanabilmiş olacaktır. 

 Kamusal yatırımlar sonucu oluşan değer artışlarının sağlıklı bir şekilde 

takibi ve vergilendirilmesi sağlanabilecektir. 

 Vergi ve harç kaybı önlenecek, vergiye gönüllü uyum ve vergi adaletine 

katkı sağlanacaktır. 

 

5- Sonuç 

 

 Bu sempozyumun amacı; taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve kayıt 

altına alınmasına ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin, kamu ve özel sektör 

uzmanlarınca tartışılmasını sağlamak, öneriler ışığında sorunun köklü çözümüne 

yönelik ülkemize özgü bir modelin oluşturulmasına ve Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün yürütmüş olduğu TKMP‟nin 4 üncü bileşeni “Taşınmaz 

Değerleme” çalışmaları kapsamında yapılacak olan çalıştay ve vergilendirmeye 

esas pilot uygulamaya yönelik çalışmalara katkı sağlanması olarak 

belirlenmiştir. 

 Taşınmaz değerleme sistemimizde, değerleme için gerekli olan bilgileri 

sağlayan, kurumsal yapılanmayı tek bir çatı altında toparlama görevini üstlenen 

bir yönlendirici ve yaşanan sorunları çözümleyici sorumlu kurumun olmayışının 

temelinde, taşınmaz değerleme sürecinin bütüncül olarak ele alınmaması 

yatmaktadır. Bu nedenle, kamu kaynaklarının etkin ve verimli 

değerlendirilmesini sağlayacak, güncel taşınmaz değerlerinin belirlenmesini ve 

kayıt altına alınmasını gerçekleştirecek, vergi ve harç kayıplarını önleyecek, 

kalkınma politikalarına yardımcı olacak bir sistem içerisinde mevzuat bütünlüğü 

sağlanması gerekmektedir.  



    Taşınmaz değerleme, taşınmazların özellikleri birbirlerinden farklı 

olduğundan  ekonomik ve teknik anlamda çok zor olan bir çalışmadır. Taşınmaz 

piyasalarında istikrarın sağlanabilmesi için de, taşınmaz değerlerinin 

belirlenmesi ve kayıt altına alınması gereklidir. Taşınmaz değerleri, statik 

olgular olmadığından, pazarın ve geniş anlamda ekonomideki koşulların değişim 

hızına bağlı olarak, değerleme işleminin belirli aralıklarla yenilenmesi 

gerekmektedir. 

 Sempozyum çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda taĢınmaz 

değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınmasının, ülkemizde: 

 Vergi adaleti sağlanması, planlı kalkınma, özel mülkiyetteki taşınmazların 

değerlerinin bilinmesi, ekonomik işlemlerin kayıt altına alınması, yargının 

kamulaştırma, konut, şirket varlıkları vb. konulardaki dava yükünün azaltılması, 

davalarda taşınmaz değerlerine ilişkin bilirkişi raporlarının Coğrafi/Kent Bilgi 

Sistemlerine, bilimsel teknik verilere dayalı olarak düzenlenmesinin sağlanması, 

kamulaştırma işlemlerinin adil ve sorunsuz biçimde gerçekleştirilmesi, kentsel 

dönüşüm projelerinde kamunun, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazlarının 

değerleri ile orantılı  olarak mülkiyet haklarının korunması,   rantların kente ve 

topluma kazandırılması, toplumsal huzur ve barışın sağlanması yönlerinden 

ivedilikle gerçekleştirilmesi gereken bir kamu görevi olduğu ortak görüşüne 

varılmıştır. 

 Yöneticileri, kurum ve kuruluşları, karar vericileri, mühendis, mimar, 

şehir plancılarını, kısaca herkesi, ülkemize özgü yasal, saydam,  toplumsal, 

teknik ve idari bir altyapı oluşturulmasına “Her ġeyin Ölçüsü Ġnsandır” 

yaklaşımıyla bakıyor ve  “Birlikte Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin” insan 

ve toplum yararına, "Ortak Bir Çözümde'' birleşmeye davet ediyoruz.  

 

Saygılarımızla...   

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 

 

 


