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Amaç ve kapsam 
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, 
Taşınmaz Değer B lg  Merkez n  kurmak, 
yönetmek, değer har talarının üret lmes  le 
güncel tutulmasını sağlamak ve sunmak 
görev n  yürütmek amacıyla uyulacak usul 
ve esasları düzenlemekt r. 

Hazırlanan taslak Yönetmel k, taşınmazların 
toplu değerleme veya toplu değerlemeye ver  
oluşturmak amacıyla tek l değerleme 
yöntemler yle değer n n bel rlenmes , 
Taşınmaz Değer B lg  Merkez n n kurulması, 
yönet lmes , değer har talarının üret lmes  ve 
güncel tutulmasının sağlanması ve sunulması 
amaç ve kapsamıyla oldukça öneml  b r 
çalışmadır. 

Dayanak 
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmel k, 
15/07/2018 tar hl  ve 30479 sayılı Resm  
Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara 
Bağlı, İlg l , İl şk l  Kurum ve Kuruluşlar 
İle D ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk latı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnames n n 484’üncü maddes n n 
b r nc  fıkrasının (e) bend n n altıncı alt 
bend  le 796’ncı maddes ne dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Yönetmel k taslağının dayanağı olan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n 484’üncü 
maddes n n b r nc  fıkrasının (e) bend n n 
altıncı alt bend  “6) Bu bent le ver len görev 
ve yetk ler n yürütülmes ne l şk n usul ve 
esasları bel rlemek.” ve 796’ncı maddes  “(1) 
Bağlı, lg l , l şk l  ve d ğer kurum ve 
kuruluşları, görev, yetk  ve sorumluluk alanına 
g ren konularda darî düzenlemeler yapab l r.” 
b ç m nded r. 
Kararnamen n 484’üncü maddes n n b r nc  
fıkrasının (e) bend n n tümü 
değerlend r ld ğ nde, “e) (Ek:RG-5/2/2019-
30677-CK-30/20) Taşınmaz Değerleme 
Da res  Başkanlığı: (1) 1) Taşınmazların 
toplu değerleme yöntemler yle değer n  
bel rlemek, değer b lg  merkez n  kurmak, 
yönetmek ve değer har talarının üret lmes  le 
güncel tutulmasını sağlamak. 2) Gereken 
durumlarda toplu değerleme çalışmalarında 
kullanılmak üzere tek l değerleme yaptırmak 
veya talep etmek. 3) Toplu değerleme 
standartlarına l şk n çalışmaları yürütmek. 
4) Toplu değerleme çalışmaları sonucunda 
elde ed len ver lere dayanarak stat st kler ve 
raporlar yayımlamak. 5) Taşınmaz değerleme 
ve toplu değerleme alanlarıyla lg l  ht yaç 
anal zler  le uluslararası gel şmeler ve y  
uygulamaların tak b n  yapmak. 6) Bu bent le 



ver len görev ve yetk ler n yürütülmes ne 
l şk n usul ve esasları bel rlemek.” Taşınmaz 

Değerleme Da res  Başkanlığının görev ve 
yetk ler n n ağırlığı toplu değerleme 
üzer ned r. Ancak Yönetmel k taslağında 
ağırlıklı olarak toplu değerlemeye ver  
oluşturmak amacıyla yapılan tek l değerleme 
çalışmaları da ele alınmaktadır. Örneğ n 
Geç c  madde 1 tümüyle tek l değerlemeye 
ayrılmıştır. Tek l değerleme yaptırılması ve 
talep ed lmes , Kararnamede “2) Gereken 
durumlarda toplu değerleme çalışmalarında 
kullanılmak üzere tek l değerleme yaptırmak 
veya talep etmek.”  alt bend  le gereken 
durumlarla sınırlandırılmıştır. 
Bu durumda, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bünyes nde taşınmazların 
toplu değerleme yöntem  le değer n n 
bel rlenmes  ç n gerekl  altyapının henüz 
oluşmamış olması ve toplu değerleme ç n 
gereken standartlaştırılmış süreçler ve 
stat st ksel yöntemler n neler olacağının 

bel rlenmemes  “gereken durumlarda” 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 
Yönetmel kte ver  kaynağı olarak tek l 
değerleme çalışmaları ağırlık kazanmıştır. 
Toplu değerleme çalışmalarında tek l 
değerlemen n ver  kaynağı olarak 
kullanılması uygundur. Ancak bunun 
Yönetmel k taslağında olduğu g b  ağırlıklı 
olarak satış şlemler ne dayandırılması ve 
şlem n tek sorumlusu olarak B rl ğ n 

göster lmes  uygun değ ld r. 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 - (1)  Bu Yönetmel kte yer alan; 
 

a) Bakanlık: Çevre ve Şeh rc l k 
Bakanlığını, 
 

b) Başkanlık: Taşınmaz Değerleme Da res  
Başkanlığını, 
 

c) B rl k: Türk ye Değerleme Uzmanları 
B rl ğ n , 
 

ç) Değerleme Tebl ğ : 12/8/2001 tar hl  ve 
24491 sayılı Resm  Gazetede yayımlanan 
Sermaye P yasası Mevzuatı Çerçeves nde 
Gayr menkul Değerleme H zmet  Verecek 
Ş rketler le Bu Ş rketler n Kurulca L steye 
Alınmalarına İl şk n Esaslar Hakkında 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tebl ğ  (Ser : VIII, No: 35), 
 

d) Gayr menkul B lg  Merkez  A.Ş.:Türk ye 
Değerleme Uzmanları B rl ğ  Statüsü 
kapsamında üyeler n n faal yetler n  
kolaylaştırmak ve değerlemen n kal tes n  
arttırmak üzere bölgesel ve ülke genel nde 
gayr menkul değerler  konusunda ver  
anal z raporları oluşturmak ve yayımlamak 
amacıyla B rl k tarafından kurulan ş rket , 
 

e) Gayr menkul Değerleme Uzmanı: B r 
taşınmazın, gayr menkul projes n n veya b r 
taşınmaza bağlı hak ve faydaların 
değerlemes n  yapacak gayr menkul 
değerleme kuruluşları tarafından tam 
zamanlı st hdam ed len veya değerleme 
kuruluşları le tam zamanlı st hdam 
ed lmeks z n sözleşme mzalamak suret yle 
değerleme h zmet  veren, Sermaye P yasası 
Kurulu'nun l sanslamaya l şk n 
düzenlemeler  çerçeves nde asgar  4 yıllık 
ün vers te mezunu, taşınmaz değerlemes  
alanında en az 3 yıl tecrübes  olan ve 
kend ler ne Gayr menkul Değerleme 
Uzmanlığı L sansı ver len ve B rl k üyes  
k ş ler , 
 

f) Geçerl l k süres : Bu Yönetmel k 
kapsamında yapılacak tek l değerleme 
çalışmaları sonucu s steme g r len değer 
ver ler n n yetk l  kuruluş tarafından 
onaylandığı tar hten t baren b r yıllık 
sürey , 
 

g) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürünü, 
 

ğ) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünü, 
 

h) Kurul: Danışma Kurulunu, 
 

ı) Kurum ve Kuruluş: Taşınmaz değerleme 
çalışması yapan veya yaptıran yerel 
yönet mler dâh l d ğer kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu kurumu n tel ğ ndek  
meslek kuruluşları le s v l toplum 
kuruluşlarını ve d ğer kamu ve özel hukuk 
tüzel k ş l kler n , 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) alt bend nde gayr menkul değerleme 
uzmanlığı l sansına sah p olmak ç n zaten 
gerekl  olan 4 yıllık ün vers te mezunu ve 
taşınmaz değerlemes  alanında en az 3 yıl 
tecrübes  olma koşullarının tekrar 
bel rt lmes ne gerek yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



) Pazar Değer : UDS’de tanımlı pazar 
değer n , 
 

j) Sorumlu Değerleme Uzmanı: Sermaye 
P yasası Kurulu tarafından yayımlanan 
tebl ğlerde tanımlanan sorumlu değerleme 
uzmanlarını, 
 
k) Statü: 02/04/2014 tar hl  ve 28960 sayılı 
Resm  Gazetede yayımlanan Türk ye 
Değerleme Uzmanları B rl ğ  Statüsünü, 
l) TAKBİS: Tapu ve Kadastro B lg  
S stem n  
m) Taşınmaz Değer B lg  Merkez : Yetk l  
kuruluşlar, kurum ve kuruluşlar le 
mahkemeler tarafından yapılan veya 
yaptırılan değerleme çalışmaları sonucunda 
oluşan değer ve değer  etk leyen değ şken 
ver ler n n Genel Müdürlükçe bel rlenen 
yöntemlerle ver  g r ş n n yapılarak 
depolandığı, ayrıca Genel Müdürlüğün 
taşınmazların toplu değerleme yöntem  le 
değer n  bel rlemek, değer har taları 
üretmek, güncellemek ve sunmak 
görevler n  gerçekleşt rmek amacıyla Genel 
Müdürlük bünyes nde oluşturulan B lg  
Merkez n , 
 

n) Taşınmaz: 4721 sayılı Türk Meden  
Kanununun 704'üncü maddes  
kapsamındak  taşınmaz mülk yet ne konu 
araz y , tapu kütüğünde ayrı sayfaya 
kayded len bağımsız ve sürekl  hakları, kat 
mülk yet  kütüğüne kayıtlı bağımsız 
bölümler , 
 

o) Tek l Değerleme: B r taşınmazın ya da 
taşınmaz grubunun, bel rl  b r zamanda 
UDS kapsamında muhtemel pazar 
değer n n bağımsız ve tarafsız olarak 
takd r n , 
 

ö) Toplu Değerleme: B rden fazla 
taşınmazın ya da taşınmazlardan oluşan 
grupların değerleme günündek  
değerler n n standartlaştırılmış süreçlerle ve 
stat st ksel yöntemlerle bel rlenmes  
şlem n , 

 

p) UDS: Türk ye Sermaye P yasaları B rl ğ  
ve Türk ye Değerleme Uzmanları B rl ğ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) alt bend ndek  “Taşınmaz Değer B lg  
Merkez ” kavramının tanımındak  fade 
bozukluğunun düzelt lmes  uygundur.  
Kavram, aşağıdak  b ç mde düzelt leb l r: 
“Yetk l  kuruluşlar, kurum ve kuruluşlar le 
mahkemeler tarafından yapılan ve yaptırılan 
değerleme çalışmaları sonucunda oluşan değer 
ve değer  etk leyen değ şken ver ler n n Genel 
Müdürlükçe bel rlenen yöntemlerle ver  
g r ş n n yapılarak depolandığı; Genel 
Müdürlüğün taşınmazların toplu değerleme 
yöntem  le değer n  bel rlemek, değer 
har taları üretmek, güncellemek ve sunmak 
görevler n  gel şt rmek amacıyla Genel 
Müdürlük bünyes nde oluşturulan B lg  
Merkez n ” 
 
 
 
 
 
 
o) alt bend nde “Tek l değerleme” kavramın 
tanımına taşınmaz gel şt rmen n de eklenmes  
uygundur.  Kavram, aşağıdak  b ç mde 
düzelt leb l r. 
“B r taşınmazın, taşınmaz grubunun ya da 
taşınmaz projes n n, bel rl  b r zamanda 
UDS kapsamında muhtemel pazar 
değer n n bağımsız ve tarafsız olarak 
takd r n ” 
 
 
p) alt bend nde “UDS” kavramındak  “kabul 
ed len” fades n n  “yayımlanan” olarak 
değ şt r lmes , lg l  kavramın Sermaye 
P yasası Kurulunun 01.02.2017 tar h ve 29966 
sayılı Resm  Gazete’de yayımlanan Sermaye 
P yasasında Değerleme Standartları Hakkında 
Tebl ğ  (III-62. 1) madde 3/(1) le uyumlu 



tarafından kabul ed len güncel Uluslararası 
Değerleme Standartlarını, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r) Yetk l  Kuruluş: Sermaye P yasası 
Kurulu’nun yayımlamış olduğu l stedek  
taşınmaz değerleme h zmet  vermek üzere 
yetk lend r len B rl k üyes  değerleme 
kuruluşunu, 
 

s) Ver  set : Taşınmaz Değer B lg  
Merkez ne ver  g r ş n  düzenlemek 
amacıyla taşınmaz türler ne göre farklı 
değ şkenler  farklı formlarda tanımlayan 
b lg ler , 
 

ş) Yetk  Alanı Dışı İşlemler: 30/04/2011 
tar hl  ve 27920 sayılı Resm  Gazetede 
yayımlanan "Tapu Müdürlükler nce Yetk  
Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan 
Taşınmazlarla İlg l  Tapu İşlemler n n 
Yapılmasına İl şk n Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmel k" kapsamında yapılan 
şlemler , 

 

İfade eder. 

olması açısından uygundur. İlg l  Madden n 
öner len son hal  şu b ç mded r: “Türk ye 
Sermaye P yasaları B rl ğ  ve Türk ye 
Değerleme Uzmanlığı B rl ğ  tarafından 
yayımlanan güncel Uluslararası Değerleme 
Standartlarını” 
 
 
r) alt bend nde tanımlı olan “yetk l  kuruluş”  
kavramının “b rl k üyes  değerleme kuruluşu” 
olarak değ şt r lmes  uygundur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Değerleme Sürec ndek  Yöntemler ve 

Yapılacak İşlemler 
 

Tek l değerleme 
MADDE 4 - (1) Tek l değerleme 
çalışmaları, UDS’de yer alan pazar değer  
tanımına göre yapılacak olup, bu standartta 
tanımlanan yaklaşım ve yöntemler 
kullanılab lecekt r. Pazar değer ne ulaşmak 
ç n b rden fazla değerleme yöntem  

kullanıldığında, kullanılan yöntemler n 
tamamına l şk n ver ler le bel rlenen n ha  
değer Taşınmaz Değer B lg  Merkez ne 
g r lecekt r. 

 

(2) B r nc  fıkrada bel rt len görevler, Genel 
Müdürlük tarafından gerçek veya tüzel 
k ş lere hale yolu le yaptırılab l r. 

4/(2) maddes nde yönetmel k metn n n 
“B r nc  fıkrada bel rt len görevler, Genel 
Müdürlük tarafından Gayr menkul Değerleme 



Uzmanı gerçek veya tüzel k ş lere hale yolu 
le yaptırılab l r.” olarak değ şt r lmes  

gerekmekted r. Toplu değerleme şlemler n n 
dayanağını oluşturan tek l raporların bel rl  b r 
b lg  ve deney me sah p olan uzmanlarca 
gerçekleşt r lmes  gerekmekted r. Ayrıca, 
madde, Yönetmel k bütününde 
değerlend r ld ğ nde madde 4/(2)’ye gerek 
yoktur. Madde 5/(2) hükmü tek başına 
yeterl d r. Tek l değerleme çalışmaları, bu 
yönetmel ğ n amaç maddes ne göre toplu 
değerlemeye ver  oluşturmak amacıyla 
kullanılmaktadır. Madde 5/(2)’de de bu fade 
ed lerek, toplu  değerleme çalışmalarıyla 
b rl kte tek l değerleme çalışmalarının da nasıl 
yapılacağı ya da yaptırılacağı fade 
ed lmekted r. 

Toplu Değerleme 
MADDE 5 - 

(1) İlg l  alt maddede bel rt len b l msel 
yöntemler ve uluslararası kabul görmüş 
modeller nelerd r? Bunların tam olarak madde 
ç nde tanımlanması ( fade ed lmes ) ve ver  

set  formları g b  yönetmel k ek  olarak 
ayrıntılandırılması gerek r. 
(2) Yönetmel k metn n n “B r nc  fıkrada 
bel rt len toplu değerleme çalışmaları ve bu 
amaca yönel k yapılacak tek l değerleme 
çalışmaları, Genel Müdürlük tarafından 
Gayr menkul Değerleme Uzmanı gerçek veya 
tüzel k ş lere hale yolu le yaptırılab leceğ  
g b ...” olarak değ şt r lmes  gerekmekted r. 
Toplu değerleme şlemler n n dayanağını 
oluşturan tek l raporların bel rl  b r b lg  ve 
deney me sah p olan uzmanlarca 
gerçekleşt r lmes  gerekmekted r. 

İt raz 
MADDE 6 - (1) Tek l değerleme 
sonuçlarına t razlarda; lg l ler, tek l 
değerleme sonucu oluşan değer  gerçeğe 
uygun bulmamaları hal nde tek l değerleme 
sonucu oluşan değer n talep sah b ne 
b ld r ld ğ  tar hten t baren otuz gün 
çer s nde B rl ğe başvurarak başka b r 

değerleme kuruluşuna ücret n  ödemek 
koşuluyla bu Yönetmel kte öngörülen usul 
ve esaslar çerçeves nde değerleme 
çalışması yaptırılması taleb nde 
bulunab l rler. 

Madde 6/(1)’de tek l değerleme çalışması, 
vatandaş tarafından yaptırılır ve tapu şlem  
sırasında sunulacak belgelerden b r  olarak 
sunulursa, bu durumda t razın B rl ğe 
yapılması anlamlıdır. Ancak madde 4/(2) ya da 
madde 5/(2) uyarınca Genel Müdürlük 
tarafından yaptırılırsa o zaman B rl ğe t raz 
anlamlı değ ld r. İt raz doğrudan Genel 
Müdürlüğe yapılmalıdır. 



(2) İk nc  tek l değerleme çalışması sonucu 
oluşan değer n lk değerden asgar  yüzde 
y rm  oranında farklı olmaması durumunda, 
t raz sonucu lg l s nce yaptırılan k nc  

tek l değerleme çalışması esas alınır. İk nc  
tek l değerleme çalışması sonucu oluşan 
değer n lk değerden asgar  yüzde y rm  
oranında farklı olması durumunda se 
B rl k, üçüncü b r tek l değerleme 
çalışmasını yaptırmakla yükümlüdür. Bu 
tek l değerleme çalışmaları sonucunda 
b rb r ne yakın olan k  tek l değerleme 
çalışmasından son tar hl  olan tek l 
değerleme çalışması esas alınır. B rl k 
tarafından yapılan üçüncü tek l değerleme 
çalışması ç n lg l s nden ücret talep 
ed lmez. 

 

(3) Toplu değerleme sonuçlarına t razlarda; 
Taşınmaz Değer B lg  Merkez nde 
kayded len ver ler kullanılarak 
gerçekleşt r lecek toplu değerleme 
çalışmaları sonucunda hesaplanan değer 
ve/veya değer  etk leyen değ şken 
ver ler ne t raz ed leb l r. 

Madde 6/(3)’de kullanılan değere ve değer  
etk leyen değ şkenlere t raz ed leb lmes  ç n 
lg l  değer n nasıl hesaplandığının ve değer  

etk leyen değ şkenler n neler olduğunun 
madde 5 (1)’de de bel rtt ğ m z g b  
tanımlanması ve Yönetmel k ek nde 
ayrıntılandırılması gerekmekted r. Değer n 
nasıl hesaplandığı, hang  değ şkenler n 
kullanıldığı ve bu değ şkenler n değere 
etk s n n ne ölçüde olduğu ve ağırlıklarının 
nasıl bulunduğu açıklanmadan t raz ed leb l r 
denmes  akılcı b r yaklaşım değ ld r. 

(4) Toplu değerleme çalışmaları, Genel 
Müdürlüğün resm  nternet s tes nde veya e-
devlet kapısı üzer nden 30 gün süre le lan 
ed l r. Toplu değerleme sonuçlarına 
t razlar, lan süres nce Genel Müdürlüğün 

bel rled ğ  elektron k serv sler üzer nden 
yapılır. Toplu değerleme sonuçlarına 
yapılacak t razlar Genel Müdürlükçe 
değerlend r lerek kes n olarak karara 
bağlanır ve resm  nternet s tes nde lan 
ed l r. 

 

(5) Genel Müdürlük tarafından lan ed lerek 
kes nleşt r len toplu değerleme sonuçlarına 
t razlarda se ücret  lg l s nce ödenmek 

koşulu le bu Yönetmel ğ n 4’üncü 
maddes nde bel rt len esaslara uygun olarak 
ve toplu değerlemen n yapıldığı tar h 
t bar yle hazırlanacak b r tek l değerleme 

çalışması sunulması sten r. 

 

(6) Toplu değerleme çalışmalarının 
sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması 

Madde 6/(6)’da hem tek l hem de toplu 
değerleme sonuçları ç n yargı yolunun açık 



ve t raz süreçler n n bel rlenmes  ve 
t razların değerlend r lmes  konularına 
l şk n bu maddede düzenlenmem ş d ğer 

hususlar Genel Müdürlükçe ayrıca 
bel rlen r. 

olması uygundur. Bu yönde Yönetmel ğ n 
6’ncı maddes ne ek b r madde eklenmel d r. 

Değer ver ler n n taşınmaz değer b lg  
merkez ne aktarımı ve g r lmes  
MADDE 7 - (1) Yetk l  kuruluşlarca 
yapılan değerleme çalışmalarında; 
Değerleme çalışmalarına l şk n ver ler n, 
Yönetmel k ek ndek  ver  set  formları 
kapsamında, değerleme çalışmasının 
onaylandığı günde yetk l  kuruluş 
bünyes nde çalışmayı yapan değerleme 
uzmanı le sorumlu değerleme uzmanı 
tarafından Genel Müdürlükçe bel rlenecek 
yöntemlerle Taşınmaz Değer B lg  
Merkez ne g r ş n n gerçekleşt r lmes  ve 
23/01/2004 tar hl  ve 5070 sayılı Elektron k 
İmza Kanunu hükümler  doğrultusunda e-
mza le mzalanarak onaylanması 

gerekmekted r. Yetk l  kuruluşlarca 
Taşınmaz Değer B lg  Merkez ne g r len 
ver ler, tapu ve kadastro ver  paylaşım 
mevzuatı kapsamında B rl k tarafından 
web-serv sler aracılığıyla çek lerek anlık 
olarak Gayr menkul B lg  Merkez  A.Ş' ye 
aktarılır. 

“Taşınmaz Değer B lg  Merkez ne g r len 
ver ler, tapu ve kadastro ver  paylaşım 
mevzuatı kapsamında B rl k tarafından web-
serv sler aracılığıyla çek lerek anlık olarak 
Gayr menkul B lg  Merkez  A.Ş' ye aktarılır” 
cümles ndek  web-serv sler aracılığıyla 
çek lerek fades n n, yapılan şlem n güvenl k 
açısından herhang  b r sorun yaratmaması ç n 
daha uygun b r b ç mde yazılması gerek r. 

b) Yetk l  kuruluşun, 12.01.2017 tar hl  ve 
29946 sayılı Resm  Gazetede yayımlanan 
"Bankaların Değerleme H zmet  Almaları 
ve Bankalara Değerleme H zmet  Verecek 
Kuruluşların Yetk lend r lmes  ve 
Faal yetler  Hakkında Yönetmel k" 
kapsamında yapacağı değerleme 
çalışmaları sonucu oluşan değer ve değer  
etk leyen değ şken ver ler n n de bu 
fıkranın (a) bend nde bel rt len usul 
kapsamında Taşınmaz Değer B lg  
Merkez ne g r lmes  zorunludur. İpotekl  
satış şlemler nde gec kmeler n 
yaşanmaması ç n ver  g r şler n n tak b  
TAKBİS ver  paylaşım platformu üzer nden 
yapılacaktır. Değerleme çalışması 
sonucunda ver  g r şler n  zamanında 
gerçekleşt rmeyen yetk l  kuruluşların 
TAKBİS ver  paylaşım s stem ne er ş m n  
geç c  ya da da m  olarak durdurmaya 
Genel Müdürlük yetk l d r. 

 



c) Bu fıkra kapsamındak  ver ler n 
Taşınmaz Değer B lg  Merkez ne 
g r lmes n n B rl k tarafından ayrıca tak b  
yapılır. 

Madde 7/(1)’e, sermaye p yasası mevzuatı ve 
d ğer özel talepler kapsamında "pazar değer " 
baz alınarak yapılan bütün değerleme 
çalışmalarının değer b lg  merkez ne 
g r lmes ne l şk n alt madde eklenmes  faydalı 
olacaktır. 

(2) Kamulaştırma yapan dareler tarafından 
yapılan ya da yaptırılan değerleme 
çalışmalarında kamulaştırma yapan 
dareler, kamulaştırma bedel n n anlaşma 

veya trampa suret yle veya mahkemece 
kes nleşt r lmes  durumunda gec kmeks z n 
taşınmaz le lg l  bel rlenen değer ve değer  
etk leyen değ şken ver ler n  Yönetmel k 
ek ndek  ver  set  formları kapsamında 
Genel Müdürlükçe bel rlenecek 
yöntemlerle Taşınmaz Değer B lg  
Merkez ne g rmek zorundadırlar. 
Kamulaştırma yapan darelerce Taşınmaz 
Değer B lg  Merkez ne g r len ver ler lg l  
kurum tarafından yetk lend r len b r  
yönet c  olmak üzere en az k  personel 
tarafından onaylanır. 

Kamulaştırma bedel n n anlaşma veya trampa 
suret yle veya mahkemece kes nleşt r lmes  
durumunda bel rlenen değer ve değer  
etk leyen değ şken ver ler ne l şk n 
Yönetmel k ek nde ver len ver  set  formları 
eks kt r. Bu ver  set , Kamulaştırma Kanunu 
madde 11’de bel rt len kamulaştırma bedel n n 
tesp t  esasları d kkate alınarak yen den 
bel rlenmel d r. 

(3) İk nc  fıkra kapsamı dışındak  kurum ve 
kuruluşlar le mahkemelerce 
gerçekleşt r len değerleme çalışmalarında; 
İlg l  kurum ve kuruluş le mahkemeler, 
değerleme çalışmaları sonucunda oluşan 
değer ve değer  etk leyen değ şken 
ver ler n n Yönetmel k ek ndek  ver  set  
formları kapsamında Genel Müdürlükçe 
bel rlenecek yöntemlerle Taşınmaz Değer 
B lg  Merkez ne g rmek zorundadırlar. 

 

b) Bu fıkra kapsamında Taşınmaz Değer 
B lg  Merkez ne g r len ver ler lg l  kurum 
tarafından yetk lend r len b r  yönet c  
olmak üzere en az k  personel tarafından 
onaylanır. 

Madde 7/(3)’e eklenecek b r alt madde le lg l  
kurum ve kuruluşlar le mahkemelere de, 
madde 7/(1) le yetk l  kuruluşlara ver len web 
serv sler aracılığı le anlık ver  aktarımı hakkı 
tanınmalıdır. 

(4) Bu madde kapsamında ver  g r ş araç ve 
yöntemler  le ver ler n onay, kayıt, mza 
yöntem  ve bu hususlarda görevlend r lecek 
k ş lerde aranacak d ğer şartları bel rlemeye 
Genel Müdürlük yetk l d r. 

 



Taşınmaz değer b lg  merkez  ver ler n n 
kullanımı, güncellenmes  ve sunulmasına 
l şk n yöntemler 

MADDE 8 - (1) Tek l değerleme 
çalışmaları sonucu oluşan değer ve değer  
etk leyen değ şken b lg ler  ve bu 
Yönetmel ğ n 7’nc  maddes  kapsamında 
yetk l  kuruluşlar, kurum ve kuruluşlar ve 
mahkemeler tarafından Taşınmaz Değer 
B lg  Merkez ne aktarılan ver ler, Genel 
Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak 
toplu değerleme çalışmalarında kullanılır. 

 

(2) Toplu değerleme sonucu elde ed len 
ver ler n güncellenmes  ve sunulması, 
güncellenme süres n n bel rlenmes  le bu 
ver lere dayanılarak oluşturulan rapor ve 
stat st ksel ver ler n yayımlanmasına da r 

usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından 
bel rlen r. 

 

(3) Toplu değerleme çalışmaları sonucu 
oluşturulacak olan taşınmaz değer 
har talarına l şk n usul ve esaslar Genel 
Müdürlükçe bel rlen r. 

 

(4) Bu Yönetmel k kapsamında yaptırılan 
tek l değerleme çalışmalarının geçerl l k 
süres  değerleme raporunun onaylandığı 
tar hten t baren b r yıl olup geçerl l k 
süres n  değ şt rmeye Genel Müdürlük 
yetk l d r. 

T.C. Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler 
Da res  Başkanlığı 15.02.2019 tar h ve 2019/1 
sayılı Genelges  le “(1) 04.03.2019 tar h nden 
sonra yabancı uyruklu gerçek k ş ler n ster 
alıcı, ster satıcı olarak taraf olduğu bütün 
satış şlemler nde taşınmaz değerleme raporu 
aranılacaktır. (2) Başvuru sırasında sunulan 
değerleme raporları düzenlend ğ  tar hten 
t baren üç ay süreyle geçerl  sayılacaktır.” 

yabancı uyruklu gerçek k ş ler n taraf olduğu 
bütün satış şlemler nde değerleme raporu 
aranmaktadır. Genelgede değerleme 
raporlarının düzenlend ğ  tar hten t baren 
üç ay süreyle geçerl  olduğu 
bel rt lmekted r. Hazırlanan değerleme 
raporları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Yabancı İşler  Da re Başkanlığı tarafından 
yayımlanan 2018/14 sayılı 
genelgeyle 12.01.2017 tar h ve 29946 sayılı 
Resm  Gazetede yayımlanan Bankaların 
Değerleme H zmet  Almaları ve Bankalara 
Değerleme H zmet  Verecek Kuruluşların 
Yetk lend r lmes  ve Faal yetler  Hakkına 
Yönetmel k kapsamında faal yet gösteren 



değerleme kuruluşunca (Bu kuruluşlar 
BDDK’n n resm  nternet s tes nde lan 
ed lmekted r.) onaylı p yasa değer n  göster r 
taşınmaz değerleme raporlarıdır. 
2019/1 sayılı Genelge le taslak yönetmel k 
arasında, raporlarının düzenlend ğ  
tar hten t baren geçerl  olduğu süre 
açısından fark bulunmaktadır. Geçerl l k 
süres ndek  bu çel şk n n ortadan kaldırılması 
ç n genelgeler n taslak yönetmel k le uyumlu 

hale get r lmes  gerekmekted r. 
Geçerl l k süres n n mümkün olan en büyük 
ölçekte (sokak, mahalle, lçe, vb.) konuma 
bağlı olarak değ şecek şek lde bel rlenmes  
gerekmekted r. Bu şlem n, “bölgesel ve ülke 
genel nde gayr menkul değerler  konusunda 
ver  anal z raporları oluşturmak ve 
yayımlamak” amacıyla kurulan Gayr menkul 
B lg  Merkez  A.Ş. tarafından üret lecek 
taşınmaz değer değ ş mler n  bölgesel olarak 
gösteren endekslere bağlı olarak Genel 
Müdürlükçe bel rlenmes  düşünüleb l r. B r 
değerleme raporunun geçerl l k süres , 
düzenlend ğ  konuma a t değer değ ş m ne 
bağlıdır. Değerleme raporunun düzenlend ğ  
konumda taşınmaz değer  değ ş kl k 
göstermed ğ  sürece değerleme raporu geçerl  
olmalıdır. Bu durumun ters  de olab l r. Değer 
değ ş m n n hızlı olduğu b r konuma a t 
değerleme raporunun geçerl l k süres n n 
bas tçe sab t 1 yıl olarak bel rlenmes , her ne 
kadar gerekl  durumlarda yen den rapor 
düzenlenmes  mümkün olsa da, yanlıştır. 

(5) Tek l değerleme sonucu s steme g r len 
değer ver s  le tapu şlemler nde beyan 
ed len değer arasında fark olması hal nde 
durum mal ye dares ne b ld r l r. 

 

(6) Taşınmazların değer ve değer  etk leyen 
değ şken ver ler , Genel Müdürlük ver  
paylaşım mevzuatı doğrultusunda lg l  
kurum ve kuruluşlar le paylaşılab l r. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Sorumluluk ve D ğer Hükümler 

Madde 9 ve 10 ele alındığında, yönetmel k 
taslağı tek b r adres   şaret etmekted r: B rl k. 
Tüm yönetmel k taslağı genel olarak ele 



B rl k ve yetk l  kuruluşların görevler  
MADDE 9 - (1) B rl k, bu Yönetmel ğ n 
d ğer maddeler nde bel rlenen görevler ne 
ek olarak; B rl k üyeler  tarafından 
gerçekleşt r lecek değerleme çalışmalarını 
statüsü kapsamında yönetmek, yetk l  
kuruluşlarca yapılacak tek l değerleme 
çalışmalarına yapılacak olan t razları 
statüsü kapsamında nceleyerek, t razların 
5 ş günü çer s nde kes n sonuca ulaşmasını 
sağlamak, p yasayı yanıltıcı et k dışı 
durumlarda önlemler  almak ve statüsü 
kapsamında gerekl  d s pl n hükümler  le 
dar  para cezalarını uygulamak ve lg l  

kuruluşlara b lg  akışını sağlamak le 
yükümlüdür. 

alındığında da bu durum ortaya çıkmaktadır. 
Yapılan tüm şlemlerde doğrudan ve dolaylı 
yetk l  B rl k olarak göster lm şt r. Bu, 
yönetmel k taslağının B rl k tarafından 
kurgulanıp yazıldığı zlen m n  yaratmaktadır. 
TMMOB’un, bağlı Odalarının yönetmel k 
taslağı ç ndek  yer , yetk s  ned r? 
TMMOB’un, bağlı Odalarının herhang  b r 
maddede ve taslağın yazımında etk s  
görülmemekted r. Öyle k , madde 11/(2)’de 
Danışma Kurulunun oluşumunda, “Kurul, 
Genel Müdür veya yetkilendireceği bir genel 
müdür yardımcısının başkanlığında, Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az 
daire başkanı veya üstü görevlerde bulunan bir 
temsilci, Birlik başkanı veya görevlendireceği bir 
temsilci, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı ve 
Başkanlıkta görevli bir uzman personelden oluşur. 
Temsil olunan her kurum için ayrıca yedek üye 
görevlendirilir.” hem Sermaye Piyasası Kurulu 
hem de Birlik temsilcileri yer alırken, üyelerinin 
büyük bir bölümü bu işi yapan TMMOB ve bağlı 
Odalarından herhangi bir üye bulunmamaktadır. 
 
Oysa k , B rl k, -kamu tüzel k ş l ğ ne ha z öz 
düzenley c  Meslek B rl ğ  olsa da- yalnızca 
Gayr menkul Değerleme L sansına sah p olan 
gerçek k ş  Değerleme Uzmanları le Sermaye 
P yasası Kurulu tarafından yetk lend r len 
tüzel k ş  Değerleme Kuruluşlarından 
oluşmaktadır. Değerleme uzmanı, Sermaye 
P yasası Kurulu’nun l sanslamaya l şk n 
düzenlemeler  çerçeves nde Gayr menkul 
Değerleme l sansına sah p olan k ş lerd r. 
Değerleme kuruluşu se, Sermaye P yasası 
Kurulu tarafından sermaye p yasasında 
değerleme faal yet nde bulunmak üzere 
yetk lend r lm ş̧ değerleme kuruluşlarıdır.  
Özetle, hem değerleme uzmanı hem de 
değerleme kuruluşu Sermaye P yasası 
Kurulu’nca yetk lend r lm şt r. 
 
TMMOB se, tüzel k ş l ğe sah p, Anayasanın 
135. Maddes nde bel rt len kamu kurumu 
n tel ğ nde b r meslek kuruluşu olup 
bünyes ndek  Oda üyeler n n b rçoğu, hem 
B rl k bünyes ndek  değerleme kuruluşlarında 

(2) B rl k, taahhüt ett ğ  süre ve doğrulukta 
yapılan tek l değerleme çalışması 
sonucunu, Yönetmel k ek ndek  ver  set  
formlarında bel rlenm ş ver  standartlarına 
uygun olarak Genel Müdürlükçe bel rlenen 
yöntemlerle Taşınmaz Değer B lg  
Merkez ne yetk l  kuruluşlarca eks ks z ve 
doğru b r şek lde aktarılmasını 
denetlemekle yükümlüdür. 

(3) B rl k, Sermaye P yasaları Kurulu 
tarafından güncellenen ve yayımlanan 
l stedek  yetk l  kuruluş b lg ler n  
Taşınmaz Değer B lg  Merkez ne anlık 
olarak aktarır. B rl k, gerekl  güncellemen n 
yapılmasını sağlamak, tak p etmek ve yetk  
dışı g r şler  engellemekle sorumludur. 
Yetk  dışı g r şlerde gerekl  tekn k ve 
hukuk  şler  yürütmekle yükümlüdür. 

(4) Taşınmaz Değer B lg  Merkez ne g r len 
veya aktarılan değer ver ler nden uyumsuz 
bulunanlar le meslek kuralları ve bu 
Yönetmel ğe aykırı davranışta bulunduğu 
tesp t ed len yetk l  kuruluşlar,  Genel 
Müdürlükçe B rl ğe b ld r l r. B rl k, bu 
b ld r mler  ncelemek, değerlend rmek ve 
gerek görmes  hal nde yen  değerleme 
çalışması yaptırmak ve d s pl n hükümler  
le dar  para cezalarını uygulamak le 

yükümlüdür. 



(5) İlg l s  tarafından talep ed lerek bu 
Yönetmel k kapsamında hazırlanan tek l 
değerleme çalışmalarının, arsa, araz  ve 
konut n tel kl  taşınmazlar ç n 2 ş 
gününde, t car  n tel kl  taşınmazlar ç n 5 ş 
gününde hazırlanmasından ve Taşınmaz 
Değer B lg  Merkez ne g r lmes nden ve 
ayrıca bu çalışmalara yapılacak t razların 5 
ş günü çer s nde sonuçlandırılmasından 

B rl k sorumludur. 

hem kamu ya da özel lg l  kurum ve 
kuruluşlarda hem de mahkemelerde değerleme 
ş  yapmaktadır. Bu nedenle hazırlanmasını 

olumlu b r adım olarak gördüğümüz böyle b r 
yönetmel k taslağında TMMOB’un d kkate 
alınmaması düşündürücüdür. 
 
 

(6) Sermaye P yasaları Kurulu l stes nde 
yer alan yetk l  kuruluşlar, tek l değerleme 
çalışmalarında bu Yönetmel k ek ndek  ver  
set  formlarına uygun olarak hazırladıkları 
b lg ler n doğru olmasından ve değerleme 
çalışmasının onaylandığı günde Taşınmaz 
Değer B lg  Merkez ne aktarmasından 
sorumludurlar. 

(7) B rl k, statüsünde bel rt len d ğer 
görevler  yer ne get rmek le yükümlüdür. 

Sorumluluk 
MADDE 10 – (1) Yetk l  kuruluşlarca 
bel rlenecek olan değer, lg l s n n taleb  le 
t raz yolu açık değer olup, değer ve değere 
l şk n değ şken ver ler n n doğru 

olmasından ve s steme doğru ve zamanında 
g r lmes nden yetk l  kuruluş sorumludur. 

(2) Bu Yönetmel k kapsamında B rl ğe 
ver len değerleme çalışmalarının 
yönet lmes , tek l değerleme çalışmalarının 
değerlend r lmes  ve sonuca ulaştırılması, 
d s pl n hükümler  le dar  para cezalarının 
uygulanması le d ğer görev ve yetk ler n 
kullanılmasından B rl k sorumludur. 

(3) Toplu değerleme yaparak veya 
yaptırarak taşınmazların toplu değerler n n 
bel rlenmes nden, toplu değerlemeye ver  
oluşturmak amacıyla tek l değerleme 
çalışması yaptırılmasından, Taşınmaz 
Değer B lg  Merkez n n kurulmasından ve 
yönet lmes nden, değer har talarının 
üret lmes  le güncel tutulmasından ve 
bunların sunulmasından Genel Müdürlük 
sorumludur. 



(4)Toplu değerleme le üret len değer 
ver ler , matemat ksel modeller ve 
stat st ksel süreçlerle bel rlenen t bar  

değerlerd r. Toplu değerleme le üret len 
değer ver ler , taşınmaz değer b lg s ne 
ht yaç duyan kamusal faal yetler ç n 

üret lm ş referans n tel ğ nde kamusal 
ver ler olup değer ver ler n n pazar 
değer nden farklılık göstermes  neden yle 
Genel Müdürlüğün özel hukuk sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 

(5) Değer ve değer  etk leyen değ şken 
ver ler n n hukuka aykırı olarak 
kullanılmasından doğan; hukuki, cezai, idari ve 
mali sorumluluklar veriyi alan ve/veya 
kullanana aittir. 

Danışma Kurulu 
MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında 
yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak Genel 
Müdürlük bünyesinde istişari mahiyette 
kararlar almak ve ilgili kurumlar arasında 
koordinasyonu sağlamak üzere Kurul 
oluşturulur. 

 

(2) Kurul, Genel Müdür veya yetkilendireceği 
bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
görevlendirilecek en az daire başkanı veya üstü 
görevlerde bulunan bir temsilci, Birlik başkanı 
veya görevlendireceği bir temsilci, Taşınmaz 
Değerleme Dairesi Başkanı ve Başkanlıkta 
görevli bir uzman personelden oluşur. Temsil 
olunan her kurum için ayrıca yedek üye 
görevlendirilir. 

11/(2)’de Danışma Kurulunun oluşumunda, 
“Kurul, Genel Müdür veya yetkilendireceği bir 
genel müdür yardımcısının başkanlığında, 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
görevlendirilecek en az daire başkanı veya üstü 
görevlerde bulunan bir temsilci, Birlik başkanı veya 
görevlendireceği bir temsilci, Taşınmaz Değerleme 
Dairesi Başkanı ve Başkanlıkta görevli bir uzman 
personelden oluşur. Temsil olunan her kurum için 
ayrıca yedek üye görevlendirilir.” hem Sermaye 
Piyasası Kurulu hem de Birlik temsilcileri yer 
alırken, üyelerinin büyük bir bölümü bu işi yapan 
TMMOB ve bağlı Odalarından herhangi bir üye 
bulunmamaktadır. 
 
Oysa k , B rl k, -kamu tüzel k ş l ğ ne ha z öz 
düzenley c  Meslek B rl ğ  olsa da- yalnızca 
Gayr menkul Değerleme L sansına sah p olan 
gerçek k ş  Değerleme Uzmanları le Sermaye 
P yasası Kurulu tarafından yetk lend r len 
tüzel k ş  Değerleme Kuruluşlarından 
oluşmaktadır. Değerleme uzmanı, Sermaye 
P yasası Kurulu’nun l sanslamaya l şk n 
düzenlemeler  çerçeves nde Gayr menkul 
Değerleme l sansına sah p olan k ş lerd r. 
Değerleme kuruluşu se, Sermaye P yasası 



Kurulu tarafından sermaye p yasasında 
değerleme faal yet nde bulunmak üzere 
yetk lend r lm ş̧ değerleme kuruluşlarıdır.  
Özetle, hem değerleme uzmanı hem de 
değerleme kuruluşu Sermaye P yasası 
Kurulu’nca yetk lend r lm şt r. 
 
TMMOB se, tüzel k ş l ğe sah p, Anayasanın 
135. Maddes nde bel rt len kamu kurumu 
n tel ğ nde b r meslek kuruluşu olup 
bünyes ndek  Oda üyeler n n b rçoğu, hem 
B rl k bünyes ndek  değerleme kuruluşlarında 
hem kamu ya da özel lg l  kurum ve 
kuruluşlarda hem de mahkemelerde değerleme 
ş  yapmaktadır. Bu nedenle hazırlanmasını 

olumlu b r adım olarak gördüğümüz böyle b r 
yönetmel k taslağında TMMOB’un d kkate 
alınmaması düşündürücüdür. 

(3)  Kurul, yılda k  defadan az olmamak 
üzere gündemdek  konuları görüşmek üzere 
toplanır. Genel Müdürlüğün veya Sermaye 
P yasası Kurulu veya B rl k adına katılan 
üyelerden b r n n taleb  üzer ne Kurul 
başkanının onayı le her zaman toplanab l r. 

 

(4) Kurul, toplantı üye tamsayısı le toplanır 
ve oy çokluğu le karar alır. 

 

(5) Kurulun sekretarya işlemleri Başkanlıkça 
yürütülür. Taleplerin gündeme alınıp 
alınmayacağına dair konu başlıklarını gündeme 
alınması için Genel Müdür veya 
yetkilendireceği genel müdür yardımcısına 
sunmak ve toplantı tarihi ve yeri ile ilgili 
süreçleri takip etmek görevi Kurul 
sekretaryasınca yapılır. 

 

Formlarda değ ş kl k yapma 
MADDE 12 - (1) Bu Yönetmel k 
kapsamında kullanılacak formların şek l, 
standart ve çer ğ  Genel Müdürlük 
tarafından bel rlen r. Bu belgeler; şek l, 
standart ve çer ğ ne uygun olarak Genel 
Müdürlüğün sağladığı elektron k ortamda 
hazırlanarak kullanılab l r. 

 

(2) Genel Müdürlük, bu Yönetmel k ek nde 
yer alan ver  set ne l şk n formlarda 
değ ş kl k yapab l r ve ht yaç duyulması 
hal nde yen  formlar oluşturab l r. 

 



D ğer hükümler 
MADDE 13 - (1) Genel Müdürlük, B rl k 
statüsü kapsamı dışında yer alan ve bu 
Yönetmel kle B rl ğe ver len görev ve 
yetk ler  gerek görmes  hal nde 
bel rleyeceğ  usul ve esaslar çerçeves nde 
düzenlemeye yetk l d r. 

 

(2) Bu Yönetmel ğ n 9’uncu maddes  
kapsamında B rl ğe ver len görevler Genel 
Müdürlükçe gerekl  görülmes  durumunda 
b zzat Genel Müdürlük tarafından da yer ne 
get r leb l r. 

 

(3) H ssel  taşınmazlarda, tek b r h ssedarın 
değerleme çalışması taleb  veya değerleme 
çalışmasına t razı yeterl d r. Değerleme 
çalışmasının güncellenmes  amacıyla her 
b r h ssedar değerleme çalışması 
yaptırab l r. Yaptırılan bu değerleme 
çalışmaları tüm h ssedarlar ç n geçerl  b r 
değerleme çalışması olup geçerl l k süres  
çer s nde kullanılab l r. Bu kapsamda 

b rden fazla değerleme çalışması bulunması 
hal nde son tar hl  değerleme çalışması esas 
alınır. 

 

Satış şlemler nde kullanılacak 
değerleme çalışmaları 
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Taşınmaz satış 
şlemler nde, yetk l  kuruluşça Yönetmel k 

ek ndek  ver  set  formlarında bel rlenen 
ver  standartlarına göre Taşınmaz Değer 
B lg  Merkez ne g r lm ş ve onaylanmış 
tek l değerleme talep ed l r. Bu fıkra 
kapsamında şlem yapılacak köy/mahalle 
l steler , sosyal ve ekonom k durum le 
ht yaçlar göz önünde bulundurularak 

Genel Müdürlükçe bel rlen r ve yayımlanır. 
Genel Müdürlük yayımlanan bu l steler  
güncellemeye yetk l d r. 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) İşlem yapılacak 
köy/mahalle l steler  nasıl oluşturulacaktır? 
Taslakta göstergeler olarak ver len sosyal ve 
ekonom k durum ve ht yaçlar neye göre 
bel rlenecekt r? Ölçüleb l r göstergeler  
nelerd r? Bunların objekt f, tartışmaya yol 
açmayacak b ç mde, T.C. vatandaşlarının 
tümünün eş t olarak haklarını koruyacak 
şek lde bel rlenmes  gerek r. 
 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kt sad  teşebbüsü ve bunların müesseseler  
le bağlı ortaklıklarının taşınmaz satış 
şlemler nde, cebr  satışlarda, 

kamulaştırmalarda ve satış önces nde 
taşınmazın değerlemes n n yapılmasının 
lg l  mevzuatı gereğ nce zorunlu olduğu 
şlemlerde bu madde hükümler  

uygulanmaz. 

 



(3) H ssel  taşınmazlarda, tek b r h ssedarın 
değerleme çalışması taleb  veya değerleme 
çalışmasına t razı yeterl d r. Değerleme 
çalışmasının güncellenmes  amacıyla her 
b r h ssedar değerleme çalışması 
yaptırab l r. Yaptırılan bu değerleme 
çalışmaları tüm h ssedarlar ç n geçerl  b r 
değerleme çalışması olup geçerl l k süres  
çer s nde kullanılab l r. Bu kapsamda 

b rden fazla değerleme çalışması bulunması 
hal nde son tar hl  değerleme çalışması esas 
alınır. 

 

(4) Genel Müdürlük, taşınmazın değer n  
etk leyeb lecek n tel ktek  mücb r sebepler, 
zorlayıcı haller veya gerekçes n  açıklamak 
şartıyla gerekl  durumlarda geçerl l k süres  
çer s nde yen den b r değerleme çalışması 
stemeye yetk l d r. 

 

(5) Bu madde kapsamındak  tek l 
değerleme çalışmaları bu Yönetmel ğ n 
4’üncü maddes  kapsamında yapılır. 

 

(6) İlg l ler Genel Müdürlükçe bel rlenecek 
yöntemler aracılığıyla satış şlem nde 
kullanmak üzere tek l değerleme talep 
ederler. İlg l lerden alınan talepler B rl k 
tarafından aynı gün ç nde yetk l  kuruluşa 
aktarılır. Tek l değerleme çalışmasının 
tamamlanma süres ; İlg l ler n değerleme 
çalışması talep ett ğ  tar hten t baren satış 
şlemler nde kullanılacak arsa, araz  ve 

konut n tel kl  taşınmazlar ç n 2 ş 
gününden, t car  n tel kl  taşınmazlar ç n 5 
ş gününden fazla olamaz. 

 

(7) İt razlar, Yönetmel ğ n 6’ncı 
maddes n n b r nc  fıkrası kapsamında 
değerlend r l r. 

 

(8) Bu madde kapsamındak  tek l 
değerleme çalışmaları, yetk l  kuruluşlar 
tarafından bu Yönetmel ğ n 7’nc  
maddes n n b r nc  fıkrası kapsamında 
Taşınmaz Değer B lg  Merkez ne aktarılır. 

 

(9) B r nc  fıkra kapsamındak  satış 
şlemler nde,  emlak verg s  değer nden az 

olmamak üzere taraflarca beyan ed len 
değer üzer nden tapu harcı hesaplanır. 
Ancak tek l değerleme sonucu s steme 

GEÇİCİ MADDE 1 - (9) Satış şlemler nde,  
emlak verg s  değer nden az olmamak üzere 
taraflarca beyan ed len değer esastır. 
Hazırlanan Yönetmel k taslağı le alım-
satımlarda Devlet adına ortaya çıkan kaybı 



g r len değer ver s  le tapu şlemler nde 
beyan ed len değer arasında fark olması 
hal nde durum mal ye dares ne b ld r l r. 

g derme, kontrol edeb lme amaçlanmıştır. 
Ancak alım satımlardak  tapu harcı oranının 
yüksekl ğ  öneml  b r sorundur. Bu oranın 
düşürülmemes  hal nde yen  sorunlar ortaya 
çıkab l r (örneğ n tapu dışı yollarla alım satım 
g b , emlak p yasasında ortaya çıkab lecek 
durağanlık). Bu nedenle alım-satımlarda 
Devlet adına ortaya çıkan kaybı g derme, 
kontrol edeb lme, kayıt dışı paranın kayıtlı 
hale get r leb lmes  ç n alım sayımlardak  tüm 
akçalı şlemler n bankalar nezd nde yapılması 
zorunlu tutulmalı ve ödenen paraların nereden 
buldun sorgulamasının (mal beyanının) 
yapılması gerek r. 
 
Değer ver s  le tapu şlemler nde beyan ed len 
değer arasında, %15-20’ye kadar (madde 
6/2’dek  sınır d kkate alınırsa en fazla %20) b r 
pay konulması uygundur. P yasa değer  100 
b n TL olan b r taşınmaz tapuda 50 b n TL 
beyan ed ld ğ nde mal ye dares ne b ld r m 
yapılmalıdır. Ancak örneğ n 90 b n beyan 
ed ld ğ nde mal ye dares ne b ld r m gerek 
olmamalıdır. Gerçekleşen bedel p yasa 
değer nden her koşulda farklılık göstereb l r. 

(10) Yetk  alanı dışı satış şlemler nde beyan 
ed len değer üzer nden tapu harcı 
hesaplanır. Ancak bu şlemlerde de bu 
madden n b r nc  fıkrası kapsamında satış 
şlem  önces nde değerleme raporu aranır 

ve tek l değerleme sonucu s steme g r len 
değer ver s  le tapu şlemler nde beyan 
ed len değer arasında fark olması hal nde 
durum mal ye dares ne b ld r l r. 

 

(11) Yetk l  kuruluşun 12/01/2017 tar hl  ve 
29946 sayılı Resm  Gazetede yayımlanan 
"Bankaların Değerleme H zmet  Almaları 
ve Bankalara Değerleme H zmet  Verecek 
Kuruluşların Yetk lend r lmes  ve 
Faal yetler  Hakkında Yönetmel k" 
kapsamında yapacağı değerleme 
çalışmaları sonucu oluşan değer ve değer  
etk leyen değ şken ver ler n n de yetk l  
kuruluş tarafından bu Yönetmel ğ n 7’nc  
maddes n n b r nc  fıkrasının (b) bend nde 
bel rt len usul kapsamında Taşınmaz Değer 
B lg  Merkez ne g r lmes  zorunludur. 

 



(12) Tek l değerleme çalışması sonucu elde 
ed len değer n yetk l  kuruluş tarafından 
onaylandığı tar hten t baren otuz gün 
geçt kten sonra, lg l s nce ücret  
karşılanarak geçerl l k süres  çer s nde 
yen den tek l değerleme çalışması 
yaptırılab l r. Bu durumda son değerleme 
çalışmasındak  değer esas alınır. 

 

(13) B rl k, bu madde kapsamında kalan ve 
on b r nc  fıkra dışında yetk l  kuruluşlarca 
gerçekleşt r lecek tek l değerleme 
çalışmalarında; 
a) Gerçekleşt r lecek değerleme 
çalışmalarını yönetmek, 

 

b) Bu madde kapsamında yapılacak 
değerleme çalışmalarına l şk n b l ş m 
altyapısını oluşturmak, 

 

c) Değerleme çalışması yapılacak bölgede 
gerekl  organ zasyonu sağlayarak, Sermaye 
P yasaları Kurulu ve Genel Müdürlükten 
alınacak uygunluk görüşü le hazırlanan ş 
dağıtım algor tması aracılığı le Sermaye 
P yasaları Kurulu l stes nde yer alan yetk l  
kuruluşlara bel rlenecek kr terlere uygun 
dağıtım yapmak, 

 

ç) Talep sah b  le yetk l  kuruluş arasındak  
koord nasyonu sağlayarak yapılacak olan 
değerleme çalışmalarının aksamasının 
önüne geçmek, 

 

d) Talep sah b n , değerleme çalışmalarının 
başlangıç ve b t ş sürec ndek  aşamalarda 
kısa mesaj ve/veya elektron k posta le 
b lg lend rmek, 

 

e) Değerleme çalışmalarına yapılacak olan 
t razları değerlend rerek lg l  mevzuatı 

gereğ  gerekl  çalışmayı 5 ş günü ç nde 
yaparak çalışmanın kes n sonuca 
ulaşmasını sağlamak, 

 

f) P yasayı yanıltıcı et k dışı durumlarda 
önlemler  alarak ve lg l  mevzuatı 
gereğ nce d s pl n hükümler  le dar  para 
cezalarını uygulayarak lg l  kurum ve 
kuruluşlara b lg  akışını sağlamak, 

 



g) Haksız rekabet  önlemek amacıyla 
gerekl  tedb rler  almak, bu kapsamda 
yetk l  kuruluş bazında yapılan değerleme 
çalışmalarına l şk n sayısal ver ler  aylık 
olarak Sermaye P yasaları Kuruluna 
raporlamak, 

 

ğ) Statüsünde bel rt len d ğer görevler  
yer ne get rmek, 
le yükümlüdür. 

 

(14) Taşınmaz Değer B lg  Merkez ne 
g r len veya aktarılan değer ver ler nden 
uyumsuz bulunanlar le meslek kuralları ve 
bu Yönetmel ğe aykırı davranışta 
bulunduğu tesp t ed len yetk l  kuruluşlar,  
Genel Müdürlükçe B rl ğe b ld r l r. B rl k, 
bu b ld r mler  tak p etmek, gerek rse yen  
tek l değerleme çalışmaları yaptırmak ve 
gerekl  görmes  hal nde d s pl n hükümler  
le dar  para cezalarını uygulamak le 

yükümlüdür. 

 

(15) Genel Müdürlük, bu madde 
kapsamında tek l değerleme çalışması 
aranacak taşınmaz türler n , tapu şlemler n  
ve tapu müdürlükler n  bel rlemeye ve ver  
g r ş araç ve yöntemler  le ver ler n onay, 
kayıt, mza yöntem  ve bu hususlarda 
görevlend r lecek k ş lerde aranacak şartları 
bel rlemeye yetk l d r. 

 

(16) Genel Müdürlük, B rl k statüsü 
kapsamı dışında yer alan ve bu 
Yönetmel kle B rl ğe ver len yetk  ve 
görevler  gerek görmes  hal nde 
bel rleyeceğ  usul ve esaslar çerçeves nde 
düzenlemeye yetk l d r. 

 

(17) Bu madde, yürürlük tar h nden t baren 
üç yıllık süre le uygulanır. Bu süren n 
uzatılmasına Genel Müdürlüğün bağlı 
olduğu Bakanlık yetk l d r. 

 

(18) Bu madde kapsamındak  değerleme 
çalışmalarının ücret , Sermaye P yasaları 
Kurulu tarafından her yıl düzenl  olarak 
yayınlanacak ücret tar fes ne göre bel rlen r. 

 

Yürürlük 
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmel k 
yayımlandığı tar hte yürürlüğe g rer. 

 



Yürütme 
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmel k 
hükümler n  Genel Müdürlüğün bağlı 
olduğu Bakan yürütür. 

 

 
 


