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Değerli meslektaşla-
rım, çok önem ver-
diğimiz ve büyük 
bir titizlikle hazırla-

dığımız sektörel yayınımız 
TDUB Bülten’in ikinci sayı-
sını bu ay itibarıyla sizlerle 
buluşturmuş olmanın sevinci 
içerisindeyiz. 1 Şubat’ta ilk 
sayısı yayınlanan bültenimi-
ze dair olumlu geri dönüşler 
bizleri çok sevindirdi ve bu 
uğurda attığımız adımlar 
adına bizlere güç verdi. 
Sizlerden gelen bu olumlu 
yorumlara layık olmak adına 
aynı titizlikle yayınımız için 
çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Değerleme Uzman-
ları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinde ge-
çirdiğim zaman içerisin-
de, mesleki anlamda ciddi 
adımlar attığımızı söylemek-
te hiç tereddüt etmiyorum. 
Bizler, sektörümüzü oluştu-
ran siz değerli meslektaşla-
rımın yarınlarını aydınlatmak 
için çok iş yaptık ve yapma-
ya da devam ediyoruz. Bu 
uğurda gecemizi gündüzü-
müze kattık, yaşanan her 
bir olumsuzluğu yenerek 
sektörümüz için olumlu bir 
geleceğin parçası haline 
getirmeyi başardık. Bazen 

çok yalnız kaldık ama asla 
yılmadık.

Geçtiğimiz ay TDUB bün-
yesinde aktif olarak ça-
lışan 7 Mesleki Çalışma 
Komitemizle bir araya ge-
lerek ilkini gerçekleştirdiği-
miz bir Komiteler Toplantısı 
düzenledik. Yıl içerisinde 
belirli periyotlarla gerçek-
leştireceğimiz bu toplantı-
ları yapmamızdaki amaç; 
Komitelerimizin kendi içle-
rinde bir bağlantı kurması, 
tanışması, işbirliği yapma-
ları ve yıllık görevlendiril-
melerinin kendilerine tebliğ 
edilmesiydi. Çok verimli 
geçen bu toplantımızda 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
teker teker komitelerden 
beklentilerini dile getirdiler, 
öte yandan Komite baş-
kanlarımız da aynı şekilde 
sektöre katkı sağlamak 
amacıyla görevlendirme-
lerin ardından konuştuk-
ları proje ve görüşlerini 
bizlerle paylaştı. Yönetim 
Kurulu olarak attığımız her 
adımda bizlere destek ve-
recek çalışmalarıyla komi-
telerimizden ciddi destek-
ler alacağımıza inancımız 
sonsuz.

Encan Aydoğdu
TDUB Yönetim Kurulu Başkanı

BÜYÜYOR

Değerli meslektaşlarım, gün 
geçtikçe Değerleme sektö-
rümüz daha da iyi bir yere 
geliyor. İnancımız bitmedik-
çe çabamız da zedelene-
mez. Biz inancımızı bir an 
bile kaybetmeden çalışma-
ya devam edeceğiz. 

Yeni sayımız vesilesiyle, 
öncelikle sektörümüze yön 
veren kadınlarımız olmak 
üzere tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü en 
samimi duygularımla kutla-
rım.

Saygılarımla,



Tüm kadınların 
8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutlarız...
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TDUB KOMİTELER TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TDUB Mesleki Çalışma Komitelerinin bir araya geldiği top-
lantı, Point Hotel Taksim’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği 
Mesleki Çalışma Ko-
mitelerinin bir araya 

geldiği Birinci Komiteler 
toplantısı, yoğun bir katılım-
la gerçekleştirildi. 15 Şubat 
tarihinde Point Hotel Tak-
sim’de düzenlenen toplan-
tıya, TDUB Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu, Disiplin 
Komitesi, Değerlendirme 
Komitesi dışında Mesleki 
Çalışma Komitelerinden; 
Değerleme Uzmanları Ko-
mitesi, İletişim Komitesi, İş 
Geliştirme Komitesi, Mesleki 
Eğitim ve Araştırma Komite-
si, Mevzuat İzleme ve Geliş-
tirme Komitesi, Standartlar 
Komitesi ve Uluslararası İliş-

kiler Komitesi üyeleri katıldı.

TDUB Komiteler Toplantı-
sı’nın ilkinin açılış konuşma-
sını yapan Genel Sekreter 
Doruk Karşı, Birliğin yeni 
Komitelerini takdim ederek, 
“Yeni komitelerimize hayırlı 
olsun diyorum. Tüm Komite 
üyelerimizin bir arada oldu-
ğu bu toplantıları yıl içinde 
belirli aralıklarla gerçekleş-
tirmeye devam edeceğiz. 
TDUB olarak bu toplantıla-
rı çok önemsiyoruz” dedi. 
Karşı, konuşmasının ardın-
dan Yönetim Kurulu Başkanı 
Encan Aydoğdu’yu kürsüye 
davet ederek, sözü Birlik 
Başkanına bıraktı.

“SEKTÖRÜ SİZLERLE 
İLERLETECEĞİZ”
İlki gerçekleştirilen Komite-
ler Toplantısında konuşan 
TDUB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Encan Aydoğdu, söze 
toplantıyı organize etme 
amaçlarını anlatarak baş-
ladı. Aydoğdu, “Öncelikle 
toplantıyı neden organize 
ettiğimizi anlatmak istiyo-
rum sizlere. Bu dönemde 
yapacağımız çalışmalarda 
komitelerimizin ciddi katkıla-
rını bekliyoruz. Bu sebeple 
Komitelerin aktif olarak ça-
lışması için bizler Yönetim 
Kurulu olarak elimizden ge-
leni yapacak sizlerden de 
elinizden geleni yapmanızı 
bekleyeceğiz” dedi. 
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İKİ YENİ KOMİTE 
Toplantı amaçlarından bah-
settikten sonra iki yeni Ko-
miteden bahseden Başkan 
Aydoğdu, “Bildiğiniz üzere 
Mesleki Çalışma Komite-
lerine bu dönemde iki yeni 
komite eklendi. Bir tanesi, 
daha önce hiç var olma-
mış Uluslararası İlişkiler 
Komitesi diğeri ise eskiden 
kurulmuş ancak yapılandırıl-
mamış olan Değerleme Uz-
manları Komitesi. Bu iki yeni 
Komiteyle de aslında şunu 
söylemek istiyoruz. Sektörü-
müze katkı sağlayacak her 
alanda çalışacak bir Komi-
temiz mevcut. Ve bizler hep 
beraber çok çalışacağız” 
diye konuştu.

“KOMİTE ÜYELERİNİ 
YOĞUN GÜNLER 
BEKLİYOR”
Belirli periyotlarla düzenle-
necek Komiteler toplantısı-
nın önemine dikkat çeken 
Aydoğdu, “Bu toplantıların 

Komitelerimizin birbirlerinin 
çalışmalarından haberdar 
olduğu, birbirlerinin ça-
lışmalarından beslenerek 
sektöre ivme kazandıracak 
adımların atılması için bir 
alan olmasını istiyoruz. Bu 
dönemde Komitelerin çok 
yoğun bir şekilde çalışaca-
ğını söylemeden geçeme-
yeceğim. Yönetim Kurulu 

olarak sizlerden birçok ko-
nuda destek isteyeceğiz. Bu 
sektörü hep birlikte kalkın-
dıracağız” ifadelerini kullan-
dı. Konuşmasının ardından 
Başkan Aydoğdu, Yönetim 
Kurulu tarafından Komiteler 
için yapılan görevlendirme-
lerden bahsederek, gün içe-
risinde yapacakları toplantı 
gündeminde söz konusu 
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görevlere de yer vermelerini 
istedi. 

GÖREVLER ÜZERİNE 
KONUŞULDU
TDUB tarafından Mesleki 
Çalışma Komitelerine teb-
liğ edilen görevler üzerine 
kendi içlerinde tartışan ve 
gündem belirleyen Komi-
teler, uzun süren toplantı-
larının ardından gündem 
maddelerini açıklamak için 
hazır bulundular. Verilen 
görevler üzerine yapılan 
toplantı sonrasında söz alan 
Komite Başkanları, Komi-
telerinin, bu zamana kadar 
yürüttükleri ve bundan son-
ra gerçekleştirecekleri faa-
liyetlerden bahsettiler.  Her 
ay yapılan Komite toplan-
tılarının ve ilki düzenlenen 
Komiteler Toplantısı’nın çık-
tıları doğrultusunda hedef 
belirleyen Komite üyeleri, 

Komitelerin işbirliği için ha-
zır olduklarını da belirttiler.

YENİ KOMİTELER 
BAŞKANLARINI 
SEÇTİLER
Türkiye Değerleme Uz-
manları Mesleki Çalışma 
Komitelerinden yeni döne-
mi başlayan İş Geliştirme 
Komitesi, Mevzuat İzleme 
ve Geliştirme Komitesi ve 
Değerleme Uzmanları Ko-
mitesi o gün aynı zamanda 
ilk toplantılarını gerçekleştir-
miş oldular. Komitelerin top-
landığı gün ilk kez bir araya 
gelen yeni Komite üyeleri, 
toplantı esnasında yeni 
başkanlarını seçtiler. İş Ge-
liştirme Komitesi’nin Baş-
kanı Batuhan Baş, Mevzuat 
İzleme ve Geliştirme Komi-
tesi Başkanı Nurettin Kulak 
ve Değerleme Uzmanları 
Komitesi Başkanı da, Fisun 

Kumbaracı oldu. 

KOMİTELERİN 
GÜNDEMLERİ 
BELİRLENDİ
TDUB tarafından düzenle-
nen toplantıda, Mesleki Ça-
lışma Komitelerine bir yıllık 
çalışma maddeleri ve çalış-
ma takvimi verilerek, görev-
lendirmeler gerçekleştirildi.
Söz konusu takvim doğrultu-
sunda çalışacak olan Komi-
teler, belirli konularda işbirli-
ği yapacak olup, yılın belirli 
dönemlerinde bir araya 
gelecekler.  Neredeyse tüm 
gün boyunca süren sop-
lantılar ardından sona eren 
ve yoğun katılım gözlenen 
İlki gerçekleştirilen Komite-
ler Toplantısının bir sonraki 
tarihi Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği tarafından 
duyurulacaktır.
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Komiteler 
toplantısından

kareler...
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TDUB’DAN ELAZIĞ ZİYARETİ
Elazığ merkezli yaşanan büyük depremin ardından TDUB Yönetim Kurulu’ndan bir 
heyet, Elazığ ve Malatya illerini ziyaret ederek, deprem bölgelerinde incelemelerde 
bulundu.

24 Ocak 2020 tarihinde 6,7 şiddetinde 
Elazığ merkezli meydana gelen ve 
tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin 
ardından Türkiye Değerleme Uzman-

ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Encan Ay-
doğdu, Yönetim Kurulu Başkanvekili Tuyan 
Ulugturhan, Denge Gayrimenkul Değerleme 
Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu 
deprem bölgelerini ziyaret ederek, afet böl-
gesinde incelemelerde bulundu. 

Deprem bölgelerinin incelenmesinin ardın-
dan Elazığ bölgesinde ikamet eden ve söz 
konusu depremde ofisleri yıkılan üyelerimiz 
Murat Özdemir ve Özlem Özdemir ile ken-
dileri Elazığ dışında oldukları için telefonda 
görüşüldü. Kendilerine geçmiş olsun dilek-
leri iletilerek, Birlik olarak her zaman destek 
olunmaya hazır olunduğu söylendi. Geçmiş 
olsun dileklerini kabul eden Özdemir çifti; 

ilgilerinden dolayı Türkiye Değerleme Uz-
manları Birliği’ne teşekkürlerini iletti. 

ELAZIĞ’DA ÜYELERLE BİR ARAYA 
GELİNDİ
Elazığ’da afet bölgesinin ziyaretleri ve va-
tandaşlarla görüşmeler ardından TMMOB 
Mimarlar Odası Elazığ Şubesi’nde bir üye 
toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantı-
ya Elazığ Mimarlar Odası Başkanı Kazım 
Sanaç, Elazığ ve çevre illerde ikamet eden 
TDUB üyeleri katıldı. Toplantıda, depremin 
dışında mesleki konulara da yer verilerek, 
TDUB’un son dönemde attığı adımlardan 
söz edildi. 
Toplantının ardından TDUB Yönetim Kurulu 
Başkanı Encan Aydoğdu bir açıklama ya-
parak, “Deprem bölgesinde yaşayan mes-
lektaşlarımızın yaralarını sarmaya yönelik 
atılacak adımlar ve sektörümüze yönelik 



son gelişmelerden bahsettik. Toplantıya 
gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm mes-
lektaşlarımıza teşekkürü borç bilirim” ifa-
delerini kullandı. 

TDUB Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan-
vekili, Denge Gayrimenkul Değerleme Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Elazığ Mimarlar 
Odası Başkanı dışında toplantıya, bölgede 
aktif 14 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, 
Elazığ Fırat Üniversitesi’nde görevli bir Öğ-
retim Üyesi katıldı. 
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TDUB Heyeti Elazığ ziyareti sonrasında Malatya’ya geçerek bir dizi temaslarda bu-
lunup afet bölgelerinde inceleme yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birli-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Encan 
Aydoğdu, Başkanvekili Tuyan Ulug-
turhan ve Denge Gayrimenkul De-

ğerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Bu-
dakoğlu, Elazığ ziyaretinin hemen ardından 
Malatya’ya geçerek, bölgede bir dizi temas-
larda bulundu, vatandaşlarla bir araya gel-
di. Malatya ziyaretlerinin tamamlanmasının 
ardından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Malatya Şubesi’nde üye toplantısı gerçekleş-
tirildi. 

Deprem bölgesinde yapılan incelemelerin ar-
dından afet bölgesinde yapılacak çalışmalar 
için Malatya Valisi Sayın Aydın Baruş ve Ma-
latya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Se-
lahattin Gürkan ile istişarelerde bulunulması-
nın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye 
Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı Encan Aydoğdu, “Bölgeye yönelik 
son durumları ve Birlik olarak yapabilecek-
lerimiz üzerine konuştuk. Bir meslektaşımız 
zor durumda olsa, kulaklarımızı kapatmak 
bize göre değildir”dedi. 

ÜYELERLE BULUŞULDU
Deprem bölgesinin incelenmesi ve bir dizi 
temaslardan sonra TMMOB İnşaat Mühen-
disleri Odası Malatya Şubesi’nde TDUB 
üyeleriyle bir araya gelindi. Deprem ardın-
dan yaşanılanları dinleyen heyet, mesle-
ğe yönelik merak edilen son gelişmeleri 
açıkladı ve üyelerin sorularını yanıtladı. 
Toplantının ardından beraberlik mesajı ve-
ren TDUB Yönetim Kurulu Başkanı Encan 
Aydoğdu, “Bizler, birlik ve beraberlik vur-
gusunu her zaman tüm samimiyetimizle 
dile getirdik. Bundan sonra da her zaman 
olduğu gibi sizlerle temas halinde daya-

MALATYA ZİYARETİ



nışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Malatya ve çevre illerden Gayrimenkul 
Değerleme Uzmanlarının katılım sağladığı 
toplantı büyük bir verimle son buldu. Yapı-
lan toplantının ardından katılımcılar, sosyal 
medya üzerinden yaptıkları yorumlarla, 
böylesine zor bir zamanda kendilerini yal-
nız bırakmayan Türkiye Değerleme Uz-
manları Birliği’ne teşekkür ettiklerini ifade 
ettiler.
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ANKARA SEKTÖRÜ AĞIRLADI
Ankara’da düzenlenen İkinci Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Kon-
feransı” sektörün bütün paydaşları, yerli ve yabancı akademisyen ve uygulama-
cılara ev sahipliği yaptı. Konferansa, TDUB Başkanı Encan Aydoğdu onur konuğu 
olarak katıldı.

Ankara Üniversitesi tarafından ikincisi 
düzenlenen ve gayrimenkul, inşaat, 
imar ve finans alanlarında yerli ve 
yabancı deneyimleri buluşturan II. 

Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yö-
netimi Konferansı 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri 
arasında Ankara Wyndham Otel’de gerçek-
leştirildi.

Türkiye’den ve dünyadan sektörün önde 
gelen isimleri ve ünlü akademisyenlerin ko-
nuşmacı olarak katıldığı konferansa, yoğun 
katılım dikkat çekti. Türkiye Değerleme Uz-
manları Birliği’nden de bir heyetin katıldığı 
konferansta Birlik Başkanı Encan Aydoğdu 
etkinliğin ikinci günü gerçekleştirilen “Gay-
rimenkullerin Vergilendirilmesi ve Toplu De-
ğerleme” konulu oturumda onur konuğu 
olarak konuşma yaptı. Birlik Başkanvekili Tu-
yan Ulugturhan ise, konferansın ikinci günü 

gerçekleştirilen “Gayrimenkul Piyasaları ve 
Aktörleri” isimli oturumda, “Gayrimenkul 
Sektöründe Türkiye Gayrimenkul Değer-
leme Uzmanları Birliği’nin Yeri ve Önemi” 
konulu bir konuşma gerçekleştirdi. 

“TDUB SEKTÖRDE ULUSAL ÇAPTAKİ 
TEK PROFESYONEL ÖRGÜT”
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Encan Aydoğdu, 
Ankara Üniversitesi’nin ikincisini düzenle-
miş olduğu Uluslararası Gayrimenkul Ge-
liştirme ve Yönetimi Konferansı’nın uzun 
yıllarca devam edeceğini düşündüğünü 
ve temenni ettiğini belirtti ve Konferansı 
düzenledikleri için Ankara Üniversitesi’ne 
teşekkür ederek konuşmasına başladı. 
TDUB olarak bu organizasyonda bulun-
maktan ötürü mutluluğunu dile getiren 
Aydoğdu, konuşmasına geçtiğimiz yıl ya-



pılan seçimden sonra değişen TDUB yapısı 
hakkında bilgi vererek devam etti. Aydoğdu, 
“Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mayıs 
2019’da yapılan seçimlerden sonra, Hazi-
ran ayı itibariyle yeni bir yönetimle göreve 
devam ediyor. Yapılan tüm çalışmalar, Tür-
kiye genelinde başta gayrimenkul ve finans 
sektörlerinin kalitesini ve gücünü artırmaya 
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yöneliktir” diye konuştu.

Aydoğdu, “Gayrimenkul geliştiricileri-
nin veya gayrimenkul danışmanlarının 
dernek veya odaları bulunuyor ancak 
Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş 
olması sebebiyle TDUB, gayrimenkul 
sektöründe ulusal çaptaki tek profesyo-
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nel örgüttür bunun altını çizmek isterim. 
Çatı örgüt olarak gayrimenkul sektörün-
de TDUB’un yeri önemlidir” dedi. Anka-
ra Üniversitesi’nin de gayrimenkulün her 
alanında lisans, yüksek lisans ve doktora 
programları olduğunu ve bu konuda öncü 
ve çok değerli bir kurum olduğunu be-

lirten Aydoğdu, “Ankara Üniversitesi 
ve TDUB olarak yapılan akreditasyon 
çalışmalarımız var. Bu kapsamda gay-
rimenkul sektörünün her alanına bilgi, 
teknik veri, ekipman sağlanacaktır” 
ifadelerini kullanmıştır.

TDUB KONFERANS DUYURUSU
TDUB olarak bu konferansa ekip olarak 
özellikle önem verdiklerini belirten Aydoğ-
du konuşmasında, Ekim 2020’de TDUB 
olarak ilki düzenlenecek olan uluslararası 
kongrenin de duyurusunu yaptı. Aydoğdu, 
organizasyonu düzenleyen Prof. Dr. Harun 
Tanrıvermiş’e, Doç. Dr. Yeşim Tanrıver-
miş’e ve organizasyonun hazırlanmasında 
emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek 
konuşmasını tamamladı. 

Konferansın ikinci günü gerçekleştirilen 
“Gayrimenkul Piyasaları ve Aktörleri” isimli 
oturumda Türkiye Değerleme Uzmanları 
Birliği’nin gayrimenkul sektöründeki yeri 
ve öneminden bahseden TDUB Başkan-
vekili Tuyan Ulugturhan, “9 bin üzeri kişi 

gerçek kişi üyemiz ve 135 adet tüzel kişi 
üyemiz bulunmaktadır. Değerleme Uz-
manları Birliği ne yapar diye sorarsanız; 
üyeler ve müşteriler arasındaki hizmetler-
de ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmaz-
lığın çözümünde aktif olarak rol oynar. 
İtiraza konu değerleme raporlarıyla ilgili 
disiplin komitesini göreve çağırır. Mesleğin 
icrasına ilişkin konularda üyelere ilişkin şi-
kayetleri değerlendirmekte öz denetim ve 
öz disiplin süreçlerini meslek örgütü olma 
gereğiyle eksiksiz bir şekilde yerine geti-
rir” dedi.

Ulugturhan ayrıca, “Bilirkişilikte de değer-
leme uzmanlarının yeri çok önemli. Bunun-
la ilgili olarak biz bilirkişi listelerinin hazır-
lanmasında Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na 
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her konuda destek olmak istiyoruz. Bunun-
la ilgili biz zaten gerekli çalışmaları yapıyo-
ruz. Kanunun bize verdiği şu anda 1 yıllık, 
3 yıllık ve 5 yıllık tecrübe ile ilgili belge sun-
maktayız. Hatta bilirkişiliğe özel bir belge 
de sunma aşamasında bir gelişme yapıp 
listelerin çok daha sağlıklı hazırlanmasına 
da destek olmak istiyoruz” diye konuştu.

KONFERANSA YOĞUN KATILIM
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yeşim Tanrı-
vermiş’in görev yaptığı Ankara Üniversitesi 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölü-
mü tarafından gerçekleştirilen konferansa; 
önemli kamu kurum ve kuruluşlarının üst 
düzey yöneticilerinin, bakanlar, belediye 
başkanları ve Ankara Üniversitesi ile işbir-

liği içinde olunan kamu kurum ve kuru-
luşlarının yönetici ve çalışanları ile yerli 
ve yabancı birçok akademisyen, uzman 
ve gayrimenkul sektörü ile ilişkisi bu-
lunan, kamu ve özel sektörden birçok 
katılımcının katılım sağladı. Konferansta, 
kentsel mekanı yeniden yapılandırma, 
imar uygulama yöntemleri, imar uygula-
ma sorunlarının azaltılması, değer esaslı 
ve karma imar uygulama yöntemleri, 
tekil ve toplu değerleme, konut, tica-
ri ve özellikli gayrimenkul pazarlarının 
düzenlenmesi, gayrimenkul yatırımları, 
finansmanı, menkul kıymetleştirme ve 
gayrimenkul sektöründe İslami Finans 
uygulamaları ve teorisi konuları ele alın-
dı. Toplamda üç gün süren konferansa, 
yoğun bir ilgi vardı.
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İSTASYON DEĞERLEMESİNDE 
YENİ YAKLAŞIMLAR

Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği ça-
tısı altında bir kaç 
senedir “Akaryakıt 

İstasyonu Değerlemesi ve 
Uygulamaları” başlıklı bir 
eğitim programı düzenliyo-
ruz. Önceleri online ortamda 
başlayan eğitim programı-
mız değerleme uzmanlarımı-
zın yoğun ilgisiyle beraber 
2019 yılı sonunda sınıf eğiti-
mi formatına taşındı. Eğitim-
lerimizde sürekli bahsetti-
ğim üzere Türkiye Akaryakıt 
Piyasası yüzlerce paydaşa 
dokunan, ülkemizin ciro 
anlamında baktığınızda en 
büyük hacimlerinden birini 
yaratan ve çok farklı pazar 
dinamikleri olan dev bir sek-
tör. Her geçen gün yasal 
mevzuatı değişen ve gelişen 
böyle bir sektörde faaliyet 
gösteren akaryakıt istasyon-
larını her daim aynı prensip 
ve metodlara göre değer-
lendirmek tabii ki mümkün 
değil. Değişen ticari ve ya-
sal koşullara uygun olarak 
yeni değerleme yaklaşımla-
rında bulunmak biz değer-
leme uzmanları için olmaz-
sa olmaz bir iş yapış tarzı 
olmalıdır. Bugünkü yazımda 
yine akaryakıt istasyonu de-
ğerlemesinden bahsedece-
ğim ancak değişen piyasa 
koşullarına uygun yeni bir 

yaklaşım ile. TDUB Bülten 
Sayı 2 için kaleme aldığım 
bu yazımı keyifle okumanız 
temennisiyle...

Türkiye akaryakıt piyasasın-
da uzun bir geçmişe daya-
nan ve bir nevi ticari teamül 
haline gelen uygulama doğ-
rultusunda, dağıtım şirketleri 
kendilerinden bayilik talep 
eden bayi adaylarına ait 
istasyonlar üzerinde önce-
likle kendileri lehine intifa 
hakkı talep etmekte; bayilik 
sözleşmeleri ise genellikle 
bu prosedürün tamamlan-
masını müteakiben düzen-
lenmektedir. Bu çerçevede 
taraflar arasında mal veya 
hizmet alımına, satımına 
veya yeniden satımına iliş-
kin faaliyetlerin tabi olacağı 
esaslar genel olarak mün-
hasır nitelikte düzenlenen 
bayilik sözleşmeleri ile be-
lirlenirken, anlaşmanın bir 
bütün olarak geçerli olacağı 
süre ise bahse konu intifa 
sözleşmelerinin süresine 
bağlı olmaktadır. Dolayısıy-
la, doğrudan doğruya is-
tasyon sahibi olan bayiler, 
istasyon üzerinde dağıtım 
şirketleri lehine tesis edilen 
intifa hakkı süresince, mün-
hasıran aynı dağıtım şirketi 
ile çalışma; bir diğer deyişle 
intifa süresince anlaşma-

nın diğer tarafı olan dağıtım 
şirketince sunulan mal veya 
hizmetlerle rekabet etmeme 
yükümlülüğüne tabi olmak-
tadır. 

Rekabet Kurumu’nun akar-
yakıt sektöründe dikey an-
laşmalar kapsamında ya-
pılan intifa anlaşmalarına 
ilişkin görüşü şu şekildedir; 
“18.09.2005 tarihinden önce 
yapılıp anılan tarih itibarıy-
la bakiye süresi 5 yılı aşan 
anlaşmaların 18.09.2010 
tarihinde; 18.09.2005 tari-
hinden sonra yapılan anlaş-
maların ise yapıldıkları tarih-
ten itibaren 5. yılın sonunda 
uygulanmalarına son veril-
mesi gerekmektedir.”

Rekabet Kurumu’nun kara-
rı neticesinde bayilik tesis 
etmek suretiyle Akaryakıt 
Dağıtım Şirketleri tarafından 
yapılan anlaşmaların süresi 
5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu 
kararın önemli bir istisnası 
bulunmaktadır; mülk sahibi 
ile işleticilerin birbirinden ta-
mamen farklı olduğu durum-
larda sözleşme sürelerinde 
kısıtlama bulunmamaktadır. 
2010 yılında devreye giren 
bu uygulama ile son 10 yıl-
da akaryakıt sektöründe 
köklü değişiklikler yaşan-
mıştır. Muafiyete konu olan 
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Burak Işık
ICA – YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre 

Otoyolu İşletmesi

mülk sahibi ile işleticinin  
birbirinden nasıl ayrı olduğu 
durumlar şu şekildedir;

1. Mülk sahibi arsasını dağı-
tım şirketine kiraya verir, da-
ğıtım şirketi kendisi işletir,
2. Mülk sahibi arsasını dağı-
tım şirketine kiraya verir, da-
ğıtım şirketi de bir bayisine 
alt kiraya verir,
3. Dağıtım şirketi istasyonu 
satın alır, kendisi işletir,
4. Dağıtım şirketi istasyo-
nu satın alır, bir bayisine alt 
kiraya vererek bayisine işlet-
tirir.

Bu dört yöntemin ortak özel-
liği 5 yıldan uzun süreli ola-
rak sözleşme yapılmasını 
mümkün kılmalarıdır. Akar-
yakıt sektörüne yön veren 
ve sektörün 5 büyüğü ola-
rak adlandırılan Petrol Ofisi, 
Opet, Shell, BP ve Total fir-
maları Rekabet Kurumu’nun 
kararını takiben bazı istas-
yonlarını kendileri işletmeye 
karar vermişlerdir. Bu stra-
tejik kararla beraber son 10 
yılda şirket operasyonları ile 
işletilen istasyon sayısında 
çok hızlı bir artış yaşanmış-
tır.

*Kaynak: EPDK – Enerji Piyasası Veritabanı Yönetim Sistemi / Petrol Piyasası Bayilik Lisansları

Şirket operasyonlarının en 
kritik noktası risklerin yö-
netilmesi kısmıdır. Burada 
bahsedilen riskler, can ve 
mal güvenliği, istasyonda 
gerçekleşen nakit akışının 

güvenliği, yer altı kirliliği 
ve daha bir çok riski kap-
samaktadır. Bu riskleri yö-
netebilmek adına şirketler 
mümkün olduğunca yakın 
ve kontrolü kolay lokasyon-

larda şirket operasyonuna 
geçmeyi uygun bulmuşlar 
ve İstanbul, İzmir ve Ankara 
başta olmak üzere büyükşe-
hirlere odaklanmışlardır.
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*Kaynak: EPDK – Enerji Piyasası Veritabanı Yönetim Sistemi / Petrol Piyasası Bayilik Lisansları

Dağıtım şirketleri istasyonla-
rı işletirken iki model üzerine 
yoğunlaşmışlardır; doğru-
dan şirket işletmesi veya 
acenta (taşeron) vasıtasıyla 
istasyon işletmesi. İşletme 
modelleri ayrı bir konu oldu-
ğu için yazımda bu konuya 
maalesef değinemiyorum. 
Sektörün büyük oyuncuları-
nın stratejileri şirket operas-
yonu departmanlarını büyüt-
mek yönündedir. Sektörden 
mutsuz, kurumsal kiracı ara-
yan bayilerin sayısının da 
artmasıyla bu trendin önü-
müzdeki süreçte de devam 
edeceği düşünülmektedir. 
Akaryakıt Dağıtım Şirketleri 
tarafından işletilen istasyon-
ların satış hacimlerinin gün-
lük 15-20 bin litre civarında 
olduğunu da ayrıca özellikle 
belirtmek isterim.
Bu noktaya kadar Akaryakıt 

Sektöründe yaşanan ge-
lişmelerden ve trendlerden 
bahsettik. Peki bu değişik-
likler değerleme uzmanları 
olarak bizleri neden ve nasıl 
ilgilendiriyor? 
Akaryakıt İstasyonları ma-
lumunuz gelir getirici gayri-
menkuller ve bu tip mülkle-
rin değerlemesinde en sık 
kullandığımız yöntem “Geli-
rin İndirgenmesi Yaklaşımı”. 
Bildiğiniz üzere bu karşılaş-
tırmalı yaklaşım ile değerle-
mesi yapılan mülke ait gelir 
ve harcama verilerini dikka-
te alırız ve indirgeme yönte-
mi ile değer tahmini yaparız. 
Gelir Kapitalizasyonu olarak 
da adlandırdığımız yakla-
şım Gayrimenkulün makul 
sayıda oluşan bir dönem 
boyunca kiralanması veya 
işletilmesi ile gelecekte elde 
edilebilecek olan potansi-

yel net gelirlerinin hesap-
lanmasıdır. Belli bir dönem 
sonuna kadar hesaplanan 
bu gelirlerin güncel eko-
nomik koşullara uygun ve 
kabul edilebilir belirli bir 
oran kullanımıyla değerleme 
tarihine indirgenmesi ve bu 
yöntemle değer takdirinin 
yapılması işlemidir. Yıllar-
dan beri uyguladığımız bu 
yöntem ile istasyonların mali 
defterlerini inceledik, satış 
rakamlarını aldık, kar marj-
larını belli bir yüzdeyle he-
sapladık, üzerine market ve 
yıkama gibi diğer gelir ka-
lemlerini koyduk sonrasında 
gider kalemlerini düştükten 
sonra net nakit akışını belli 
bir kapitalizasyon oranı ile 
indirgeyerek nihai değere 
ulaştık. 
Yukarıda detaylı olarak izah 
ettiğimiz şekilde İstanbul, 
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Ankara, İzmir, Bursa gibi 
Büyükşehirlerde Akaryakıt 
Dağıtım Şirketlerine kiraya 
verilmeye uygun lokasyon-
larda ve satış hacimlerin-
de olan istasyonlarda artık 
bu gelir ve gider kalemleri 
ile doğrudan değerleme 
yapmaktan ziyade dağıtım 
şirketlerinden elde edile-
bilecek aylık sabit kira ge-
liri ile hesaplama yapma 
imkanımız da doğmuştur. 
Bu kapsamda Gelir getirici 
gayrimenkul değerlemesine 
yönelik yaklaşıma bakıldı-
ğında özellikle büyükşehir 
merkezlerinde Akaryakıt 
Dağıtım Şirketleri’nin her ay 
sabit bedeller ile kiralama 
yapabileceklerinden bahis-
le gelir indirgeme yaklaşımı 

ile gayrimenkul değeri he-
saplaması kira gelirlerine 
dayandırılarak yapılabil-
mektedir. Gelinen aşamada 
aslen önemli olan husus ve 
uzmanlık alanı istasyonun 
akaryakıt satışı ile akaryakıt 
dağıtım şirketinden alınabi-
lecek sabit kira bedellerinin 
takdir edilebilmesi olarak ön 
plana çıkmaktadır. 
TDUB Bülten’in bir önceki 
sayısında değerli hocamız 
Sn.Doç.Dr.Yeşim Tanrıver-
miş “Gayrimenkul Değerle-
mede Uzmanlaşma” başlığı 
altında bizlere çok kıymetli 
mesajlar vermişti. Değer-
leme mesleğinde uzman-
laşmanın önemine değinen 
Yeşim Hanım’a ilaveten 

sürecin bir sonraki adımı 
olarak değerlemesi yapılan 
gayrimenkul özelinde de 
uzmanlaşmanın, hepimizin 
hedefi olan doğru değerin 
takdir edilmesinde kritik bir 
öneme sahip olduğunu be-
lirtmek isterim. Sektörel bilgi 
ile değerleme bilgisi birleş-
tiğinde alıcı ile satıcı arasın-
da oluşabilecek reel değere 
en yakın sonucun buluna-
bilmesi mümkündür ki bir 
örnek vermek gerekirse yu-
karıda bahsettiğim yaklaşım 
ile değerlemesi 16 milyon 
TL olarak hesaplanan bir 
akaryakıt istasyonunun geç-
tiğimiz hafta 15.8 milyon 
TL’ye alıcı bulduğunu mutlu-
lukla belirtmek isterim. 
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TDUB
BULGARİSTAN DEĞERLEME 
UZMANLARI BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALADI
TDUB Uluslararası İlişkiler Komitesi Bulgaristan Profeyonel Değerleme Uzmanları 
Birliği’nin ev sahipliği yaptığı Sofya’da gerçekleştirilen Uluslararası Değerleme Kon-
ferası’nda işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Değerleme Uzman-
ları Birliği Uluslararası İlişki-
ler Komitesi ikili ilişkileri ge-
liştirme kapsamında yaptığı 
çalışmalar kapsamında 13 
Şubat 2020 tarihinde Bulga-
ristan’ın başkenti Sofya’da 
Bulgaristan Profesyonel De-

ğerleme Uzmanları Birliği 
(Chamber of Professional 
Valuers – CPV) ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen 
konferansa katılım sağladı. 
Uluslararası İlişkiler Komite-
si’nden Komite Başkanı Ali-
can Koçali ve Komite Üyesi 

Cansel Turgut Yazıcı’nın 
TDUB’u temsil ettiği konfe-
rans sonrasında iki ülke ara-
sında işbirliği protolü imza-
landı.

KARŞILIKLI KURS VE 
EĞİTİMLER
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İmzalanan protokol, temel 
olarak, her iki ülkenin de-
ğerleme profesyonellerinin; 
eğitim ve iyi uygulamalara 
ilişkin standartlar ve kıla-
vuzlar, etik kurallar, bilimsel 
araştırma ve diğer değerle-
me faaliyetleri alanlarında 
işbirliği yapmasını amaçlı-
yor. Protokol her iki Birliğin 
üyelerinin mesleki yetkinliği-
ni artırmak amacı ile birlikte 
düzenlenecek konferans, 
eğitim ve kursları karşılıklı 
tanımasını da içeriyor.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Tarafların IVSC, TEGoVA gibi 
uluslararası kuruluşlar ile 
işbirliği yapması ve görev 
paylaşımında bulunması ko-
nusunda fikir birliğine de va-
rılan anlaşmada öte yandan 
yakın coğrafyada bulunan 
gelişmekte olan pazarlarda 
işbirliği teşvik edilecek ve 
geliştirilecek. İşbirliği, belirli 
bir bölge için uygun olan en 
iyi uygulamayı geliştirmek 
ve teşvik etmek amacına is-
tinaden; eğitim materyalleri, 
konferanslar ve çalıştaylar 
oluşturulmasını içeriyor.

“ÖNEMLİ BİR 
BAŞLANGIÇ”
İmzalanan İşbirliği Proto-
kolüne ilişkin Türkiye De-
ğerleme Uzmanları Birliği 
Başkanı Encan Aydoğudu; 
“TDUB; 10 bine yaklaşan 
üye sayısı ile Avrupa’daki 
en büyük Değerleme Bir-
liği olma özelliğine sahip 

bir meslek örgütüdür. Mes-
leki tecrübe ve gelişimi 
konusunda gösterdiğimiz 
çabaları, bu tip protokol-
ler sayesinde uluslararası 
arenaya taşıma imkanı bu-
labileceğiz” dedi. Aydoğ-
du, “Bu protokol önemli bir 
başlangıç noktasıdır. Zaten 
TEGOVA üyesi olan TDUB 
bu işbirliği ile önemli bir 
uluslararası adım atmış bu-
lunmaktadır. Uluslararası 
Değerleme Standartları’nın 
gelişmesi, uygulanması ve 
kabul görmesi çalışmala-
rında bu tür üyelik ve işbir-
liklerinin ne kadar önemli 
olduğu düşünülürse TDUB 
un bu adımını büyük bir ba-
şarı olarak değerlendirmek 
mümkündür. Önümüzde 
ki dönemde özellikle yakın 

coğrafyadaki ülke birlikleri 
ile benzer protokol ve işbir-
liği anlaşmaları yapmaya 
devam edeceğiz” diye ko-
nuştu.

“DAHA YAPACAK ÇOK 
İŞİMİZ VAR”
Bulgaristan Profeyonel De-
ğerleme Uzmanları Birliği 
(CPV) Başkanı Tzenka Bo-
jilova imzalanan protokol 
sonrasında yaptığı açıkla-
mada, “Komşu bir ülke ile 
bu tür bir protokol yapmak-
tan çok ama çok memnu-
nuz, sizlerin düzenlendiği 
organizasyonlara katılmak 
için hevesle bekliyoruz. Birt-
likte yapacak daha çok işi-
miz var” ifadelerini kullandı. 
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EĞİTİM AKADEMİSİ FARK 
YARATMAYA DEVAM EDİYOR
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Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Eği-
tim Müdürü Nihal Erman, TDUB Bülten’in 
ikinci sayısı için Eğitim Akademisi’ni anlattı. 
Erman, “Sahada aktif olarak çalışan, sek-
töre yeni başlayan gayrimenkul değerleme 
uzmanlarının ihtiyaç duydukları konular dik-
kate alınarak planlanan mesleki gelişim eği-
timlerimize katılımlar devam ediyor” dedi. 

YETİŞKİNLER GENELDE KENDİ 
KENDİLERİNE ÖĞRENMEK 
İSTİYORLAR...
Yetişkinlerin genelde kendi kendilerine öğ-
renme yönelimlerinin olduğunu ve bunun 
bir dizi sakıncaları olduğundan bahseden 
Erman, ““Yetişkinlerin öğrenmeleriyle ilgili 
olarak yapılan son araştırmalar, yetişkinlerin 
büyük çoğunluğunun kendi kendilerine öğ-
renmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Mesleki 

TDUB Bülten’in bu sayısında Birliğin Eğitim Müdürü Nihal Erman ile Eğitim 
Akademisi’ni konuştuk. TDUB tarafından düzenlenen eğitimlere dair bilmek 
istediğiniz her şey bu yazımızda.

gelişim için kendi kendine öğrenmeyi 
tercih etmenin sakıncaları da oldukça 
fazla. Bu sakıncaları şöyle bir örnekle 
özetleyelim; kulaktan kulağa oyununu 
hemen hemen herkes bilir. Kafamızda 
canlandıralım; 10 kişi yan yana du-
ruyor, birinci sıradaki kişiye küçük bir 
paragraf yazı veriliyor, metni ilk okuyan 
kişi aklında ne kaldıysa yanındakine 
sessizce aktarıyor, o da yanındakine 
aktarıyor. Bu şekilde on kişi tarafından 
sırayla metnin aktarımı tamamlandıktan 
sonra onuncu kişinin sesli olarak söy-
lediği metnin, yazılan ve ilk kişiye veri-
len metin ile hiç alakası yoktur. Hataya 
düşmemek, yanlışı öğrenmemek için, 
çalışma hayatımızda bilmediğimiz, öğ-
renmeye çalıştığımız, biraz bildiğimiz 
ve takıldığımız, belki de bildiğimizi san-
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dığımız hususlar varsa sa-
hada uzun yıllar aktif olarak 
uygulayan eğitmenlerimiz 
vasıtasıyla ve en önemlisi ilk 
ağızdan bilgiye ulaşmamız 
mümkün” ifadelerini kullan-
dı.

ÜYELERE ÖZEL 
FIRSATLAR
Bilgiyi direkt eğitimciden al-
manın doğru bilgiyi edinme 
konusunda büyük bir öne-
me sahip olduğunu vurgu-
layan Erman, aynı zamanda 
TDUB üyelerine özel fırsat-
lardan bahsederek, doğru 
bilgiye erişmenin çok rahat 
bir seçenek olduğunu da 
anlattı. Erman, “Akademimiz 
tarafından gerçekleştirilen 
eğitimler, yüzde 50 TDUB 
üye indirimi ile benzeri ol-
mayan fiyat politikası ile 
gerçekleştirildiği için kendi 
kendine öğrenmenin de-
zavantajlarını yaşamamak, 
karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunmak adına bir fırsat 
sunuyor” diye konuştu.

AKADEMİDE İLKLER
Eğitim Akademisi’ndeki 
yeniliklerden bahseden Er-
man, “Teknik bilgilerden 
sonra, yapının geniş açılı 
fotoğrafının çekilmesi, ilgili 
taşınmazın yerini en ıyi gös-
teren fotoğrafın çekilmesi 
(bulunduğu sokak, bina 
giriş kapısı röper alınarak), 
taşınmazın bulunduğu bina-
nın ana giriş kapısı ve bina 
içi özelliklerinin fotoğrafta 
yer alması (yer döşemeleri, 

duvar kaplamaları, asansör 
olup olmadığı vb.), değer-
lemeye konu olan taşınma-
zın iç mekan fotoğraflarının 
çekilmesi (mimari proje-
deki mekan sırasına göre) 
(kapı, tavan, yer ve duvar 
görülecek açıdan fotoğraf 
çekilmesi) konularının anla-
tılacağı “Cep Telefonu Fo-
toğrafçılığı Atölyesi” eğitimi 
Akademimiz bünyesinde ilk 
defa gerçekleştirilmek üzere 
14 Mart 2020 tarihinde İs-
tanbul’da sınıf eğitimi olarak 
planlandı” diye konuştu.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER...
Erman ayrıca yaklaşan eği-
timlerle ilgili de şu bilgileri 
verdi:  “28 Mart -02 Nisan 
2020 (6 gün) tarihlerinde, 
Ankara, İstanbul ve İzmir il-
lerimizde sınıf eğitimi olarak  
“Temel Gayrimenkul Değer-
leme Oryantasyon Progra-
mı ve Saha Uygulaması” 
eğitimi, değerleme ile ilgili 

tüm teorik bilgilerin verilmesi 
ve sahada uygulanarak ra-
por yazılması amaçlanarak 
planlandı.  Okul, Hastane 
ve Tarihi Eser Değerleme 
İşlemleri ve Uygulamaları” 
eğitimi 31 Mart-02 Nisan 
2020 tarihlerinde 20:00 – 
22:00 saatlerinde gerçek-
leştirilmek üzere uzaktan 
canlı eğitim olarak planlan-
dı.”

Eğitimlere başvuran kişile-
rin başvurdukları eğitimlere 
katılım sağlamaları, baş-
vurmayanların da akademi 
eğitimlerine ilgi göstermeleri 
sektörümüz ve Birliğimiz 
için çok önemli. Çünkü ger-
çekten çok büyük emek sarf 
ediyoruz ve sarf ettiğimiz 
emeğimizin mesleki gelişi-
me ve sektörümüze katkı 
sağlamasını gönülden arzu 
ediyoruz. Bu röportaj vesi-
lesi ile de bu dileğimi ekle-
mek isterim.

2020 yılı Ocak-Mart dönemi eğitim kataloğunu incelemek için tıklayınız.

https://tdub.org.tr/Web/MyContentDetails.aspx?MyContentID=3171&UID=49b1b92e-6e06-45d8-854e-295db89182cd
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GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARININ 
ANALİZİ
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31 Aralık 2018 tarihi itibarı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen 
gayrimenkul değerleme kuruluşu sayısı 
134 olmuştur. 2019 yılında 5 gayrimenkul 
değerleme kuruluşu listeye alınmış ve 2 
gayrimenkul değerleme kuruluşu da liste-
den çıkarılmıştır. Listeye alınan yeni gay-
rimenkul değerleme kuruluşlarından yal-
nızca biri 2019 yılında rapor bildiriminde 
bulunmamıştır. Ayrıca mevcut listede yer 
alan 2 gayrimenkul değerleme kuruluşu 
da hiç rapor hazırlamamıştır. Sonuç olarak 

2019 yılında listeden çıkan 2 gayrimenkul 
değerleme kuruluşu dahil 136 gayrimen-
kul değerleme kuruluşu TGBM’ye rapor 
bilgilerini iletmiştir. 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun yetkilendirdiği gayri-
menkul değerleme kuruluşlarının toplam 
sayısı 137 olmuştur. Yıllara göre gayri-
menkul değerleme kuruluşu sayıları tab-
loda gösterilmiştir. 

Yıllara Göre Değerleme Kuruluşu Sayıları



2019 yılında Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporla-
rının adet olarak % 91,70’lik payını Bankacılık Sektörü, % 3,30’luk payını Yabancıların Taşın-
maz Edinimi, % 0,25’lik payını Sermaye Piyasası Mevzuatı,  % 4,75’lik payını Diğer raporlar 
almaktadır.

Gayrimenkul değerleme raporlarının hazırlandığı alanların genel dağılımı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERİLEN 
SEKTÖRLERİN ORANSAL DAĞILIMI 

EN FAZLA RAPOR HAZIRLANAN 10 İLÇE
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TDUB BÜLTEN- ADRES

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ
MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ 
SÜMER SOKAK NO:3 AYAZAĞA TİCARET MERKEZİ

KAT: 14/B 34485   SARIYER/İSTANBUL

TEL : 0 212 276 20 21
FAX : 0 212 276 13 10

info@tdub.org.tr
www.tdub.org.tr

TDUB GAYRİMENKUL BİLGİ MERKEZİ 

TEL : 0 212 285 49 60
FAX : 0 212 276 13 10

info@tgbm.com.tr
www.tgbm.com.tr
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TEL : 0 212 276 20 21
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