
 

GRAFİK : 1 İlçelerde konutlara olan talebin döviz, altın, devlet tahvili TEFE ile 
karşılaştırılması 
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ve kuruluşlara, kendilerini yönlendirmek için eşsiz bir olanak sunar. Ayrıca oluşacak ta-
şınmaz piyasası, taşınmaz mal sahibinin parselini, mevcut konum ve koşullarına göre en iyi 
şekilde kullanmasını etkiler. îmar koşullan farklı taşınmaz mal fiyatlarının karşılaştırılması 
halkın iskan istekleri için güvenilir dayanak noktalan oluşturur. 

* Kalkınma projeleri ile, konut üretimi için gerekli olan ve Türkiye ekonomisini sürekli 
baskı altında tutan toprak edinimi sırasında eşitlikçi bir yapının sağlanabilmesi: Genelde 
en pahalı, en uzun süreli, mülkiyetin tasarruf hakkına en ağır kanşma ile toprak edinimi olan 

kamulaştırma işlemleri sırasında taşınmaz mal sahiplerinin mağdur durma düşmemeleri ge-
rekir. Bunun için arazi ediniminde, kamulaştırma çalışmalanna altlık olacak şekilde, ta-
şınmaz objektif olarak değerlendirilmeli ve bu değerlendirmelere bağlı olarak değer haritaları 
üretilmelidir. Ancak bundan sonra toprak edinme yöntemlerinden herhangi birine başvurmak 
olanaklıdır. 
2. TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ 
Türkiye'de taşınmaz değerlemesi; Emlak Vergisi Kanunu, Emlak Alım Vergisi Kanunu, Ka-
mulaştırma Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kadastro Kanunu, Veraset ve intikal Vergisi 
Kanununda yer almıştır. Taşınmaz değerlemeleri bilirkişiler ya da vatandaşların kendi be-
yanları ile, emsal nitelikte taşınmaz, arazinin verim gücü, taşınmazın cins ve nevi, yüzölçümü, 
değere etki edebilecek nitelik ve unsurlar ve her unsurun ayrı ayrı değeri, taşınmazın getireceği 
gelir, yapı değeri ve yıpranma payı, arazinin iklim bölgesi, kullanma şekli, teknik ve ekonomik 
ölçütler kullanılarak yapılmaktadır. Türkiye'de taşınmaz değerlemesi ile ilgili hem nesnel bir 
ölçüt hem de tek bir kanun bulunmamaktadır. 

3. ÇALIŞMANIN AMACI 

Taşınmaz değerlerinin bilinmesinin önemli olduğu yerel ve kamu temsilcilerinin birçoğu ta-
rafından kabul edilen bir gerçektir. Taşınmaz karşılıklarının belirlenmesi ile ilgili kuramsal 
anlamda değerli çalışmalar yapılmıştır (Bu konuda Prof. Dr. Ahmet AÇLAR'ın çalışmaları 
sayılabilir). Bunlar taşınmaz malların karşılıklarının nesnel ölçütlere göre belirlenmesi, ar-
şivlenerek güncel tutulması konularında önemli bilgiler aktarılırken; pek çok ölçütten etkilenen 
taşınmaz karşılıklarının belirlenmesi için de yöntemler arama, bulma çabaları içindedirler. 

Sunulan çalışma bir taraftan bu süreçte olabildiğince nesnel bir değerlendirme yapılabilmesine 
katkı sağlayacak bir uğraş sayılabilirken; diğer yandan Türkiye'de ekonomik bir değere olan ta-
şınmaz mal karşılıklarının diğer ekonomik göstergelerle nasıl bir etkileşim içinde olduğu ko-
nularında ilgililere bilgi vereceği düşünülerek hazırlanmıştır. 

Yine bu inceleme ile; Türkiye'de taşınmaz değerlemesi ile ilgili olanakların neler olduğu ve 
neler yapılması gerektiği konularında sonuçlan çıkarabilmek olanaklı olabilecektir. 
Özet olarak çalışmanın amacı: 

* Taşınmaz mal (konut) değerlendirilmesi ile ilgili olanakları göstermek, 
* Ülkenin ekonomik yapısı ile taşınmaz mal (konut) karşılıkları arasındaki ilişkiyi su 

nabilmek, 

* İncelemede kullanılan taşınmaz mal karşılıklan (çalışmada konut fiyatları kul- 
lanılabilmiştir) nesnel olarak belirlenebilseydi bunlardan ileriye dönük kestirimler ya 
pılabileceği ve bundan yararlanarak konutlarda ortaya çıkan değer artışının kamuya 
döndürülmesi için nesnel bir yöntem bulunabileceğini göstermek, 
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* Emlak vergilerinin daha adaletli alınabilmesini olanaklı kılacak yıllık konut değerlerini 
kestirebilecek bir yöntem sunmak, 

* Konut fiyatlarına altın döviz, devlet tahvil ve toptan eşya fiyatları endeksinin etkisini 
işaret etmek ve bunlarla ilişkisini ortaya koymak 

olarak düşünülmüştür. 

4. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER 

Çalışmaya başlarken konut ve arsa değerlerine ilişkin veriler araştırılmış ancak çalışmada 
değerlenidirilecek nitelikte arsa değerlerine ulaşılamamıştır. Bu nedenle nicel ve nitel yönden 
daha uygun olan konut değerleri kullanılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Ancak çalışmanın 
mantığına ve amacına uygun arsa ve konut değerleri kullanılarak daha kapsamlı bir inceleme 
yapılması düşünülmektedir. Sunulan inceleme konuyu gündeme getirmek bakımından ilk ve 
öncü bir yöntem araştırması olarak değerlendirilmelidir. 

Milliyet Gazetesi Arşivi'nden İstanbul'un Bakırköy, Şişli, Kartal, Beşiktaş ve Kadıköy il-
çelerindeki 1987-1995 tarihleri arasındaki, aşağıda sunulan konut serbest alım satım (piyasa) 
değerleri elde edildi. Konut fiyatları incelendiğinde bunlarla ilgili çok düzenli verilere sahip 
olunmadığı da ortadadır. Bazı yıllar yeterli olmayan bir ya da iki civarında emsal değerler elde 
edilirken, bazen de hiçbir emsal değer sağlanamamıştır. Ülkemizd® taşınmaz değerlemesi ile 
ilgili bir kurum ve buna bağlı olarak taşınmaz değerleri veri tabanı ya da düzgün bir arşiv ol-
maması bunun nedeni olarak gösterilebilir. Bu da taşınmazların değerlendirilmesine yeterince 
önem verilmediğini göstermektedir. 
Seçilen emsal değerler kümesine 10'dan daha az değer alındığı zaman sonucun yanıltıcı ola-
cağı, 10 ile 20 arasında, değer seçmenin sonuç açısından yeterli olduğu kabul edilmiştir. Ça-
lışmada seçilen 10 emsal değerden daha az veriye sahip yıllardaki büyük sapmalar atılıp arit-
metik ortalama alınarak; .10 ve yukarı emsal değere sahip yıllarda ise önce aritmetik ortalama 
alınıp, bu aritmetik ortalamanın % 30 sapma aralığı içinde kalan değerlerin tekrar aritmetik or-
talaması alınarak o yıla ait yaklaşık satış fiyatları bulunmuştur. Çalışmada % 30'luk sapma 
aralığına başvurmamızın nedeni elimizdeki bilgilerin daha küçük değerdeki sapma aralığını 
karşılayacak kadar sağlıklı olmamasından kaynaklanmaktadır. 

4.1. BAZI İLÇELERDEKİ 1987-1995 TARİHLERİ ARASINDAKİ KONUT SERBEST 
ALIM SATIM (PİYASA) DEĞERLERİ 

Bakırköy 

Bakırköy Merkez, Avcılar, Ataköy, Yeşilyurt semtlerinden elde edilen konut satışları Ba-
kırköy ilçesi için gerekli verileri oluşturmuştur. 
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Şişli 
Kurtuluş, Mecidiyeköy, Osmanbey, Teşvikiye, Nişantaşı, Alibeyköy semtlerinden elde edilen 
konut satışları Şişli İlçesi için gerekli verileri oluşturmuştur. 

 

Karta! 

Kartal Merkez, Tuzla, Maltepe1, Küçükyalı, Pendik2 semtlerinden elde edilen konut satışları 
Kartal İlçesi için gerekli verileri oluşturmuştur. 

 

Beşiktaş 

Beşiktaş Merkez, Bebek, Levent, Ulus, Etiler semtlerinden elde edilen konut satışları Be-
şiktaş İlçesi için gerekli verileri oluşturmuştur. 

 

Kadıköy 

Kadıköy Merkez, Bostancı, Suadiye, Fenerbahçe, Şaşkınbakkal, Acıbadem, Kozyatağı, Göz-
tepe, Bağdat caddesi, Erenköy, semtlerinden elde edilen konut satışları Kadıköy ilçesi için ge-
rekli verileri oluşturmuştur. 
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nomik faktörlerin de gözönünde bulundurulması gerekir. Serbest döviz (Mark, Dolar) ve altın 
alış fiyatları, devlet tahvilleri, ortalama toptan eşya fiyat endeksi bu açıdan ele alınmıştır. 
Çünkü paranın dış ve iç değerlerini ölçmek o ülke ekonomisi ile ilgili bilgi almakta önemli rol 
oynar. Paranın dış değeri çeşitli cins döviz ya da altınla ölçülebilir. İç değer ise satın alabildiği 
mal grupları ve ağırlıkları ile ölçülebilir. Bu da mal sayısı ve ağırlıkları yardımı ile belirlenen 
toptan eşya fiyat endeksidir. 

4.2. DÖVİZ (MARK, DOLAR), ALTIN, TAHVİL VE ORTALAMA TOPTAN EŞYA 
FİYAT ENDEKSİ (TEFE) DEĞERLERİ VE BUNLARA BAĞLI OLARAK HİS-
TOGRAMLARIN ÇIKARILMASI 

1988-1996 yılları arasındaki, Tablo l'de sunulan altın ve döviz (Mark, Dolar) fiyatları (alış) 
serbest piyasadan elde edilmişir. 

Tablo 1: Yıllara Göre Serbest piyasada Döviz, Altın Alış Fiyatları 

 

Tablo 2'de sunulan devlet tahvilleri artış değerleri ise TC Ziraat Bankası Sermaye Piyasaları 
Müdürlüğü'nden elde edilmiştir. Devlet tahvillerinde 12 aylık ihaleler dikkate alınmıştır. 
Tablo 2: Yıllara Göre Devlet Tahvillerindeki 12 Aylık ihaleler 

 

1987-1995 tarihleri arasındaki ortalama toptan eşya fiyat endeksleri Tablo 3'de verilmiştir. 
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Tablo 3: Yıllara Göre Ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) 

 

Taşınmaz alım-satım değerleri ve Tablo 1, 2. ve, 3'den elde edilen veriler yardımı ile Tablo 
4'deki her ilçeye ait konut satış, altın, döviz, tahvil ve ortalama toptan eşya fiyat yıllık artış 
yüzdeleri çıkarılmıştır. Bu değerlerden yararlanarak konut fiyatlarının döviz, altın, tahvil ve 
TEFE'ye göre durumları yorumlanabilir. İleride grafikler ile bu durum anlatılacaktır. 

Tablo 4: İlçelere Göre Ortalama Konut Fiyat Artışlarının Döviz-Altın-Tahvil-Ortalama 
Toptan Eşya Fiyat Endeksi İle Karşılaştırılması 

BAKIRKÖY 

 

ŞİŞLİ 
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Konutlara olan talebin 'diğer ekonomik faktörlerle karşılaştırılmalı olarak görülebilmesi için 
her bir ilçeye ait histogramlar oluşturulmuştur (Grafik 1). 
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Yukarıda verilen histogramlardan şu sonuçlar çıkarılabilir: 
* 1991'de genel seçimler yapılmıştır. Bu zamana kadar konut satış fiyatlarının değişim oran 
larının altın, döviz ve TEFE'nin değişim oranlarına yakın olduğu söylenebilir. Bu zamanda 
konut satışlarında bir patlama olduğu ve bu durumun 1994'e kadar sürdüğü gözükmektedir. 
1992'den sonra devletin tahvil satarak borçlandığı ve bu durumun 1994 Nisan kararlarından 
sonra arttığı söylenebilir. 

* TEFE 88-93 yılları arasında % 65-71 dolaylarında seyrederken 5 Nisan kararlan ile birlikte 
% 156 gibi bir değere ulaşıyor. Ve bu kararların ardından 1995'de tekrar % 72'ler düzeyine dü 
şüyor. 

* 91-93 yılları arasında döviz ve altındaki fiyat artışı daha önceki yıllara oranla yükseliyor. 5 
Nisan kararlarına kadar TEFE ile yaklaşık aynı paralelde giderken, 5 Nisanla birlikte % 30- 
40'lardan % 60-90'lara ulaşıyor, 5 Nisan kararlan ve paranın devalüe edilmesi ile birlikte bu 
yüzdeler % 170-200'lere çıkıyor. 

* Tahviller 5 Nisan'a kadar konut fiyatları dışındaki ekonomik verilerden birkaç puan yukarıda 
seyrediyor. Ancak 5 Nisan'dan sonra devletin iç borçlanması artıyor ve en yüksek getiri tah 
villerde yer alıyor. 

* 1993'de en yüksek getriyi % 200'lerle sağlayan konut, 5 Nisanla birlikte 1994'deki yerel se 
çimlerin konut fiyatlarını etkilediği görülmektedir. Bu durumda seçimle oluşan siyasi de 
ğişmelerin taşınmaz fiyatlarını etkilediği söylenebilir. 

•   * 5 Nisan 1994 kararlarından sonra konut fiyatlarının düştüğü, paranın döviz, altın ve tahvile 
kaydığı söylenebilir. 

* Özellikle 1993 yılında konut değerleri yükselmiştir. 

* Konut değerleri devletin ekonomiye müdahalesinden sonra (1994'le birlikte) reel olarak düş 
müştür. Devletin iç borçlanması, devlet tahvillerinin getirişi buna neden olarak gösterilebilir. 

* Altın ve döviz genellikle paralel bir seyir izlemektedir. Tahvil ise bu paralelliği 1994'den 
sonra bozmuş, 1995'deki getirişi bunlardan fazla olmuştur. 
* Devletin ekonomiye müdahalesi ile birlikte altın, döviz ve tahvil; konut karşısında değer ka 
zanmıştır. 

* 1993'den sonra faizin getirişi yükselmiştir. 
* Günümüzde ise faizin kümülatif artışı % 200'lerde dolaşırken, dövizin %60, konutların ise 
% 30'dur. Bu nedenle kayma faize doğru gerçekleşmektedir. Konuta arz ise azalmıştır. 

4.3. ORTALAMA KONUT SATIŞI, DÖVİZ, ALTIN, TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ 
ARTIŞLARI VE YILLARA BAĞLI OLARAK REGRESYON EĞRİSİ DENK-
LEMLERİNİN BULUNMASI, ÇİZGİSEL GRAFİKLERİN ÇIKARILMASI 

İlçelere göre elde edilen konut satış fiyatları, altın, döviz alış değerleri, toptan eşya fiyat en-
deksi ve yıllar baz alınarak Ek l'de verilen program yardımı ile regresyon eğrisi katsayıları, 
standart hataları ve regresyon eğrisi değerleri bulunmuştur. Daha sonra bu denklemler yardımı 
ile her bir ilçe için altın ve dövize ait çizgisel grafikler çıkarılmıştır (Grafik 2). 
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BAKIRKÖY 

Regresyon Eğrisi Denklemi y= -2568.33 + 2458.25x-764.80x2 + 93.03x3-3.56x4 

Standart Hata = 198.85 

Regresyon eğrisi denklemlerinde "x" değeri 1985 yılı baz alınarak bulunmuş (Yıl-1985) de-
ğerini, "y" değeri ise o yıla ait bulunan regresyon eğrisi değerini vermektedir. Buna göre Ba-
kırköy ilçesi için 1987 yılında aşağıdaki işlemler sonucu gerekli regresyon verisi bu-
lunmuştur: 
y= - 2568.33+2458.25 (1987-1985) - 764.80 (1987-1985)2 + 93.03 (1987-1985)3 - 3.56 (1987-
1985)4 

y= - 2568.33 + 4916.5 - 3059.2 + 744.24 - 56.96 

y ~ - 2 3  

 

ŞİŞLİ 
Regresyon Eğrisi Denklemi y= - 3075.65 + 2428.16 x - 489.47 x2 + 29.94 x3 

Standart Hata = 151.19 

 

KARTAL 
Regresyon Eğrisi Denklemi y= - 2087.59 + 1914.30 x - 542.7lx2 + 58.83x3 - 1.96x4 
Standart Hata = 101.17 
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BEŞİKTAŞ 

Regresyon Eğrisi Denklemi y= - 2469.10 + 2323.46 x - 684.98x<i + 76.55x3 - 2.49x4 

Standart Hata = 219.08 

KADIKÖY 

Regresyon Eğrisi Denklemi y= - 1376.25 + 1022.82x - 239.16x2 + 18.34x3 
Standart Hata = 229.35 

MARK 

Regresyon Eğrisi Denklemi y= - 31.61 + 19.90 x - 3.83x2 + 0.24x3 
Standart Hata = 1.48 

DOLAR 

Regresyon Eğrisi Denklemi y= - 32.45 + 21.57x - 4.36x2 + 0.29x3 
Standart Hata = 2.10 
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ALTIN 

Regresyon Eğrisi Denklemi y= - 432.39 + 289.38x - 58.43x2 + 3.83x3 
Standart Hata = 24.45 

 

TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ (TEFE) 

Regresyon Eğrisi Denklemi y= - 482.26 + 479.91 x - 143.48x2 + 17.37 x3 - 0.73x4 
Standart Hata = 19.21 

 




