
31 Ağustos 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30874

TEBLİĞ

Sermaye P�yasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL
DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ (III-62.3)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, sermaye p�yasasında faal�yette bulunacak gayr�menkul değerleme

kuruluşlarının yetk�lend�r�lmes�ne, faal�yetler�ne ve yetk�ler�n�n kaldırılmasına �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
(2) Sermaye p�yasasında gayr�menkul değerleme faal�yet�; sermaye p�yasası mevzuatına tab� ortaklıklar,

�hraççılar ve sermaye p�yasası kurumlarının, sermaye p�yasası mevzuatı kapsamındak� �şlemler�ne konu olan
gayr�menkuller�n, gayr�menkul projeler�n�n veya gayr�menkullere bağlı hak ve faydaların bell� b�r tar�htek� muhtemel
değer�n�n Kurul düzenlemeler� ve Kurulca kabul ed�len değerleme standartları çerçeves�nde bağımsız ve tarafsız
olarak takd�r ed�lmes�n� �fade eder.

(3) Kurulca yetk�lend�r�len gayr�menkul değerleme kuruluşlarının bu madden�n �k�nc� fıkrası kapsamına
g�rmeyen değerleme faal�yetler�, bu Tebl�ğ�n kapsamı dışındadır.

(4) Kurulca yetk�lend�r�len gayr�menkul değerleme kuruluşlarının bu madden�n �k�nc� fıkrası kapsamına
g�rmeyen değerleme faal�yetler� ve bu faal�yetler sonucunda hazırlanan değerleme raporları hakkındak� ş�kayet
başvuruları, münhasıran Türk�ye Değerleme Uzmanları B�rl�ğ�ne yapılır. B�rl�ğ�n bu konudak� kararları kes�nd�r. İlg�l�
d�ğer kurumlara yapılacak başvurular kend� mevzuatlarına tab�d�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 35 �nc� maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasının (c) bend�, 62 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası, 63 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası ve 128 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (c) bend� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) B�rl�k: Türk�ye Değerleme Uzmanları B�rl�ğ�n�,
b) Değerleme/Gayr�menkul Değerleme: 1 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında kapsamı bel�rlenen sermaye

p�yasasında gayr�menkul değerleme faal�yet�n�,
c) Değerleme Kadrosu: Gayr�menkul değerleme kuruluşunda tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len gayr�menkul

değerleme uzmanlarını ve sorumlu değerleme uzmanlarını,
ç) Gayr�menkul Değerleme Uzmanı: Gayr�menkul değerleme kuruluşu tarafından değerleme kadrosunda

gayr�menkul değerlemes� yapmak üzere tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len veya sözleşme �mzalamak suret�yle
kuruluşa dışarıdan değerleme h�zmet� sağlayan, asgar� 4 yıllık ün�vers�te mezunu, gayr�menkul değerlemes� alanında
en az 3 yıllık tecrübes� bulunan ve Kurulca ver�len Gayr�menkul Değerleme L�sansına sah�p olan gerçek k�ş�ler�,

d) Gayr�menkul Değerleme Uzman Yardımcısı: Değerleme mesleğ�n� öğretmek, yet�şt�rmek ve tecrübe
kazandırmak amacıyla, gayr�menkul değerleme uzmanları refakat�nde değerleme faal�yetler�nde bulunmak üzere
gayr�menkul değerleme kuruluşu tarafından �st�hdam ed�len, asgar� 4 yıllık ün�vers�te mezunu, Kurulca ver�len
Gayr�menkul Değerleme L�sansına sah�p olan ancak gayr�menkul değerleme uzmanı olmak �ç�n gereken tecrübe
şartlarını henüz taşımayan gerçek k�ş�ler�,

e) Kanun: 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununu,
f) Konut Değerleme Uzmanı: Gayr�menkul değerleme kuruluşu tarafından konut değerlemes� yapmak üzere

tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len veya sözleşme �mzalamak suret�yle kuruluşa dışarıdan konut değerlemes� h�zmet�
sağlayan, gayr�menkul değerlemes� alanında en az 1 yıllık tecrübes� bulunan ve Kurulca ver�len Konut Değerleme
L�sansına sah�p olan gerçek k�ş�ler�,

g) Kurul: Sermaye P�yasası Kurulunu,
ğ) Kuruluş/Gayr�menkul Değerleme Kuruluşu: Bu Tebl�ğ uyarınca sermaye p�yasasında gayr�menkul

değerleme h�zmet� vermek üzere Kurul tarafından yetk�lend�r�len anon�m ş�rket�,
h) Müşter�: Gayr�menkul değerleme h�zmet� almak üzere gayr�menkul değerleme kuruluşu �le sözleşme

�mzalayan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
ı) Sorumlu Değerleme Uzmanı: Gayr�menkul değerleme kuruluşunun ödenm�ş sermayes�nde asgar� %10

oranında pay sah�b� olan, gayr�menkul değerleme uzmanı sayılmak �ç�n bel�rt�len şartların tamamını taşıyan,
gayr�menkul değerlemes� alanında en az 5 yıl tecrübes� olan, kuruluş adına değerleme faal�yetler�n� k�ş�sel
sorumluluğu �le yürüten ve kuruluş adına değerleme raporlarını tek başına �mzalamaya yetk�l� olan gayr�menkul
değerleme uzmanını,



�) Türk T�caret Kanunu: 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununu,
j) UDS: Türk�ye Değerleme Uzmanları B�rl�ğ� ve Türk�ye Sermaye P�yasaları B�rl�ğ� tarafından yayımlanan

Uluslararası Değerleme Standartlarını,
k) Yönet�c�: Değerleme kuruluşunda, yönet�m kurulu üyes�, genel müdür, genel müdür yardımcısı olarak görev

yapanlar �le bu unvanları ha�z olmamakla b�rl�kte yetk� ve görevler� �t�barıyla bu poz�syonlara denk veya daha üst
konumlarda görev yapan personel�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gayr�menkul Değerleme Kuruluşunun
Yetk�lend�r�lmes� ve Faal�yet Esasları

Yetk�lend�r�lecek gayr�menkul değerleme kuruluşunda aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında sermaye p�yasasında gayr�menkul değerleme faal�yet�nde bulunmak

amacıyla Kurula başvuracak kuruluşun;
a) Anon�m ş�rket olması,
b) T�caret unvanında "gayr�menkul değerleme" veya "taşınmaz değerleme" �bares�n�n bulunması,
c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
ç) Ödenm�ş sermayes�n�n asgar� 1.000.000 TL olması ve asgar� ödenm�ş sermayes�n� tems�l eden paylarının

tamamının nak�t karşılığı çıkarılmış olması,
d) Ödenm�ş sermayes�n� tems�l eden payların ve oy haklarının asgar� %51’�n�n, en az 2 sorumlu değerleme

uzmanına a�t olması,
e) Değerleme kadrosunun en az 2’s� sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere asgar� 10 adet tam zamanlı olarak

�st�hdam ed�len gayr�menkul değerleme uzmanından oluşması,
f) Faal�yet�n� sürdüreb�lmek �ç�n yeterl� mekan, organ�zasyon, tekn�k donanım, belge ve kayıt düzen�ne sah�p

olması,
zorunludur.
(2) Ödenm�ş sermayes�n�n asgar� %51’�n�n doğrudan veya dolaylı olarak bankalara veya kamu kuruluşlarına

a�t olması durumunda b�r�nc� fıkranın (d) bend�nde yer alan şart aranmaz. Ancak sorumlu değerleme uzmanının
sorumluluklarını yer�ne get�rmek üzere bu Tebl�ğ uyarınca sorumlu değerleme uzmanının bulundurması gereken, pay
sah�pl�ğ� dışındak� d�ğer n�tel�kler� ha�z en az 2 gayr�menkul değerleme uzmanının, sorumlu değerleme uzmanı
unvanını taşımak ve bunlara a�t yükümlülüklere tab� olmak üzere yönet�m kurulu kararıyla atanması şarttır.

(3) B�r�nc� fıkranın (ç) bend�nde bel�rt�len asgar� ödenm�ş sermaye tutarı, her yıl Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığınca �lan ed�len yen�den değerleme oranı d�kkate alınarak Kurulca yen�den bel�rlen�r. Değerleme oranı
uygulanmış asgar� ödenm�ş sermaye tutarı yetk�lend�r�lme başvurusu aşamasında d�kkate alınır.

Yetk� başvurusu sırasında gerekl� olan b�lg� ve belgeler
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede bel�rt�len koşulları sağlayan kuruluşlar, sermaye p�yasasında gayr�menkul

değerleme faal�yet�nde bulunmak üzere yetk�lend�r�lmek amacıyla aşağıda yer alan b�lg� ve belgeler �le Kurula
başvururlar.

a) Kuruluşa �l�şk�n olarak;
1) Kurulca yetk�lend�r�lme taleb�ne �l�şk�n yönet�m kurulu kararı,
2) Tüm değ�ş�kl�kler� �çerecek şek�lde tek met�n hal�ne get�r�lm�ş esas sözleşmes�,
3) Kuruluşun ortaklık yapısı hakkında b�lg�ler,
4) Sermayen�n ödend�ğ�ne �l�şk�n mal� müşav�r raporu,
5) Varsa, son 3 yıllık faal�yet raporları,
6) Varsa, son 3 yıllık f�nansal tabloları,
7) Organ�zasyon yapısı, yönet�c�ler ve gayr�menkul değerleme uzmanlarına �l�şk�n b�lg�ler,
8) Varsa, son 3 yıl �çer�s�nde hazırlanan gayr�menkul değerleme raporları ve müşter�ler�n l�stes�,
9) Varsa, son 3 yıl �çer�s�nde hazırlanmış gayr�menkul değerleme raporlarından 5 adet örnek,
10) Değerlemede kullanılan anal�z yöntemler�, uyulan rapor standartları ve standart rapor formatları �le �lg�l�

açıklayıcı b�lg�ler,
11) Değerleme raporlarının yazımı sırasında kullanılan çalışma kağıdı örnekler�,
12) Faal�yet �lke ve esasları �le �ş akış prosedürler�,
13) B�lg�sayar yazılımı ve donanımına �l�şk�n b�lg�ler,
14) Meslek� sorumluluk s�gortasının, yetk�lend�rmeye �l�şk�n Kurul Kararının tebl�ğ ed�lmes�n� müteak�p 1 ay

�çer�s�nde yaptırılacağına �l�şk�n beyan.
b) Ortaklara �l�şk�n olarak;
1) Tüzel k�ş�ler �ç�n esas sözleşmeler� �le ortaklık yapılarına ve yönet�c�ler�ne �l�şk�n b�lg�ler,
2) Öz geçm�şler,
3) 7 nc� maddede bel�rt�len belgeler,



4) Pay sah�b� veya yönet�m kurulu üyes� olduğu veya yönet�m�nde yer aldığı başka ortaklıklar varsa, bunların
son üç yıllık f�nansal tabloları, ortaklık yapıları, esas sözleşmeler� �le faal�yet raporları.

c) Yönet�c�lere �l�şk�n olarak;
1) Öz geçm�şler,
2) 7 nc� maddede bel�rt�len belgeler,
3) Pay sah�b� veya yönet�m kurulu üyes� olduğu veya yönet�m�nde yer aldığı başka ortaklıklar varsa, bunların

son üç yıllık f�nansal tabloları, ortaklık yapıları, esas sözleşmeler� �le faal�yet raporları.
ç) Sorumlu değerleme uzmanlarına �l�şk�n olarak;
1) Öz geçm�şler,
2) Gayr�menkul Değerleme L�sanslarının b�rer örneğ�,
3) 7 nc� maddede bel�rt�len belgeler,
4) Yönet�m kurulu kararı �le onaylanan �ş akış süreçler� ve değerleme rapor formatlarının �mza karşılığı

alındığına da�r beyanlar,
5) Tecrübe koşulunu sağladığına da�r B�rl�kten alınacak belge.
d) Gayr�menkul değerleme uzmanlarına �l�şk�n olarak;
1) Öz geçm�şler,
2) Gayr�menkul Değerleme L�sanslarının b�rer örneğ�,
3) 7 nc� maddede bel�rt�len belgeler,
4) Yönet�m kurulu kararı �le onaylanan �ş akış süreçler� ve değerleme rapor formatlarının �mza karşılığı

alındığına da�r beyanlar,
5) Tecrübe koşulunu sağladığına da�r B�rl�kten alınacak belge.
e) Gayr�menkul değerleme uzman yardımcılarına �l�şk�n olarak;
1) Öz geçm�şler,
2) Gayr�menkul Değerleme L�sanslarının b�rer örneğ�,
3) 7 nc� maddede bel�rt�len belgeler.
(2) Başvuruların değerlend�r�lmes� sırasında, gerekl� görülmes� hal�nde ek b�lg� ve belge �steneb�l�r.
(3) Kurula yapılacak başvurularda standartları Kurulca bel�rlenecek formların kullanılması zorunludur.

Kurulca eks�kl�ğ� tesp�t ed�len veya ek olarak �stenen b�lg� ve belgeler�n, kuruluşa b�ld�r�m tar�h�n� müteak�p en geç 30
gün �ç�nde Kurula gönder�lmes� zorunludur. Bel�rt�len süren�n aşılması hal�nde �lg�l� kuruluşun başvurusu �şlemden
kaldırılır.

Kurul �ncelemes� ve yetk�lend�rmen�n kapsamı
MADDE 6 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşlarının yetk�lend�r�lmes� konusundak� başvurular; Kurulca,

Tebl�ğde aranan şartların yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ� hususları gözönüne alınarak �ncelen�r. İnceleme sonucunda
uygun görülen kuruluşlar Sermaye P�yasasında Gayr�menkul Değerlemes� Yapmaya Yetk�l� Kuruluşlar L�stes�ne alınır
ve Kurulca kamuya duyurulur.

(2) Kuruluşun yetk�lend�r�lmes�, söz konusu kuruluşun ve �şlemler�n�n Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.
Kuruluşun sermaye p�yasası mevzuatı kapsamı dışında yapmış olduğu değerleme faal�yetler� Kurul nezd�nde herhang�
b�r sorumluluk doğurmaz.

Ortakların, yönet�c�ler�n ve gayr�menkul değerleme uzmanlarının genel n�tel�kler�
MADDE 7 – (1) Kuruluşun ortakları, yönet�c�ler�, gayr�menkul değerleme uzmanları �le kuruluşun tüzel k�ş�

ortaklarının yönet�m kurulu üyeler�n�n;
a) Müfl�s olmaması, konkordato �lan etm�ş olmaması ya da hakkında �flasın ertelenmes� kararı ver�lm�ş

olmaması,
b) Faal�yet �z�nler�nden b�r� Kurulca �ptal ed�lm�ş sermaye p�yasası kurumlarında, bu müeyy�dey� gerekt�ren

olayda sorumluluğu bulunan k�ş�lerden olmaması,
c) Kanunda yazılı suçlardan kes�nleşm�ş mahkum�yet�n�n bulunmaması,
ç) 14/1/1982 tar�hl� ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İç�nde Bulunan Bankerler�n İşlemler� Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname ve ekler�ne göre kend�ler� veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasf�ye kararı ver�lmem�ş
olması,

d) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa
b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da devlet�n güvenl�ğ�ne karşı
suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, b�l�ş�m
s�stem�n� engelleme, bozma, ver�ler� yok etme veya değ�şt�rme, banka veya kred� kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terör�zm�n f�nansmanı, kaçakçılık, verg� kaçakçılığı veya haksız
mal ed�nme suçlarından mahkûm olmaması,

e) Mesleğ�n gerekt�rd�ğ� dürüstlük ve �t�bara sah�p bulunması,
f) Emlak kom�syonculuğu alanında faal�yet gösteren herhang� b�r ş�rkete ortak olmaması veya herhang� b�r

unvanla görev almaması,



şarttır.
(2) İlg�l�ler bu n�tel�kler� taşıdıklarına da�r yazılı beyanlarını Kurula b�ld�r�rler. Kuruluş bu kapsamda Kurula

sunulan beyanlardak� değ�ş�kl�kler�n Kurula b�ld�r�m�n� �zlemekle mükelleft�r.
Gayr�menkul değerleme uzmanı ve uzman yardımcısı
MADDE 8 – (1) Gayr�menkul değerleme uzmanı; gayr�menkul değerleme kuruluşu tarafından değerleme

kadrosunda gayr�menkul değerlemes� yapmak üzere tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len veya sözleşme �mzalamak
suret�yle kuruluşa dışarıdan değerleme h�zmet� sağlayan, asgar� 4 yıllık ün�vers�te mezunu, gayr�menkul değerlemes�
alanında en az 3 yıllık tecrübes� bulunan ve Kurulca ver�len gayr�menkul değerleme l�sansına sah�p olan gerçek
k�ş�d�r.

(2) Kuruluşun değerleme kadrosunda yer alacak gayr�menkul değerleme uzmanları, yönet�m kurulu kararıyla
görevlend�r�l�r.

(3) Kuruluş, gayr�menkul değerleme uzmanı olmak �ç�n gereken tecrübe şartlarını henüz taşımayan uzman
adaylarını, değerleme mesleğ�n� öğretmek, yet�şt�rmek ve tecrübe kazandırmak amacıyla, gayr�menkul değerleme
uzmanları refakat�nde değerleme faal�yetler�nde bulunmak üzere, gayr�menkul değerleme uzman yardımcısı olarak
�st�hdam eder. Kuruluş nezd�nde, Değerleme Kadrosunun en az %10’u kadar gayr�menkul değerleme uzman
yardımcısı �st�hdam ed�lmes� zorunludur.

(4) Kuruluş, talep ed�lmes� hal�nde, bünyes�nde çalışmakta olan veya geçm�şte çalışmış olan Gayr�menkul
Değerleme L�sansına sah�p k�ş�n�n uzmanlık tecrübe koşulunun sağlanmasına yönel�k tevs�k ed�c� belgeler�, �lg�l�
k�ş�ye vermekle yükümlüdür.

Sorumlu değerleme uzmanı
MADDE 9 – (1) Sorumlu değerleme uzmanı; gayr�menkul değerleme kuruluşunun ödenm�ş sermayes�nde

asgar� %10 oranında pay sah�b� olan, gayr�menkul değerleme uzmanı sayılmak �ç�n bel�rt�len şartların tamamını
taşıyan, gayr�menkul değerlemes� alanında en az 5 yıl tecrübes� olan, kuruluş adına değerleme faal�yetler�n� k�ş�sel
sorumluluğu �le yürüten ve kuruluş adına değerleme raporlarını tek başına �mzalamaya yetk�l� olan gayr�menkul
değerleme uzmanıdır.

(2) Kuruluş nezd�nde hazırlanan raporları, kontrol etmek ve bu kontrol sonucunda rapora �mza atmakla görevl�
k�ş�ler�n, bu Tebl�ğ uyarınca sorumlu değerleme uzmanının bulundurması gereken pay sah�pl�ğ� dışındak� d�ğer
n�tel�klere ha�z olması gerek�r.

(3) 14/8/2014 tar�hl� ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye P�yasasında Faal�yette Bulunanlar
İç�n L�sanslama ve S�c�l Tutmaya İl�şk�n Esaslar Hakkında Tebl�ğ (VII-128.7)’�n 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası
uyarınca Gayr�menkul Değerleme L�sansı alanlar, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan tecrübe koşulunu sağlamış
sayılırlar.

Pay dev�rler� ve esas sözleşme değ�ş�kl�kler�
MADDE 10 – (1) Kuruluş bünyes�nde sorumlu değerleme uzmanı olarak görev almak amacıyla

gerçekleşt�r�lecek sermaye paylarının devr�ne �l�şk�n olarak Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. Bu
kapsamdak� pay dev�rler� Kurulun uygun görüşü alınmaksızın yapılırsa, hükümsüzdür ve pay defter�ne kaydolunamaz.
Sorumlu değerleme uzmanı olarak görev alacak gayr�menkul değerleme uzmanının payları devralmasından önce,
kuruluşun yönet�m kurulu söz konusu pay devr�ne �l�şk�n olarak b�r uygunluk kararı ver�r ve �lg�l� k�ş�n�n sorumlu
değerleme uzmanı olmak �ç�n gerekl� şartları taşıdığını tevs�k ed�c� b�lg� ve belgeler �le b�rl�kte Kurula başvurur.

(2) D�ğer pay dev�rler�nde; pay devr�ne �l�şk�n yönet�m kurulu kararı ve pay defter� kayıtları �le b�rl�kte en geç
6 �ş günü �ç�nde Kurula gönder�lerek b�lg� ver�l�r. Pay devr�nde, yen� b�r ortağın kuruluş sermayes�ne ortak olması
hal�nde �lg�l� k�ş�n�n 7 nc� maddede aranan şartları taşıdığına �l�şk�n b�lg� ve belgeler�n de b�ld�r�m kapsamında Kurula
gönder�lmes� gerek�r.

(3) Esas sözleşme değ�ş�kl�kler�ne �l�şk�n olarak Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. Esas sözleşme
değ�ş�kl�kler�n�n tesc�l�n� müteak�p gerekl� b�lg� ve belgeler Kurula b�ld�r�l�r.

Şube açılması ve dışarıdan gayr�menkul değerleme h�zmet� alınması
MADDE 11 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşları, faal�yetler�n� sürdüreb�lmek �ç�n yeterl� mekan,

personel ve donanıma sah�p olması ve bünyes�nde, bu Tebl�ğ uyarınca sorumlu değerleme uzmanının bulundurması
gereken pay sah�pl�ğ� dışındak� d�ğer n�tel�klere ha�z olan b�r k�ş�n�n tam zamanlı şube müdürü olarak �st�hdam
ed�lmes� şartıyla, şube açab�l�rler.

(2) Şube açılması hal�nde, tesc�l� tak�ben en geç 6 �ş günü �ç�nde Kurula b�ld�r�m yapılması zorunludur. Kurula
yapılacak b�ld�r�mde, şuben�n adres�, �let�ş�m b�lg�ler�, şubede �st�hdam ed�lecek gayr�menkul değerleme uzmanları �le
d�ğer personel�n b�lg�ler�ne yer ver�l�r.

(3) Sermaye p�yasası mevzuatı kapsamında gerçekleşt�r�len değerleme faal�yetler�nde dışarıdan h�zmet
alınarak gayr�menkul değerleme h�zmet� sağlanamaz.

(4) Kuruluşun merkez�n�n veya şubes�n�n bulunduğu �llerde, konut değerlemes� har�c�nde, değerleme
h�zmetler� kuruluşun değerleme kadrosundak� gayr�menkul değerleme uzmanları tarafından yer�ne get�r�l�r. Kuruluş,
bu yerlerde dışarıdan h�zmet alarak, konut değerlemes� har�c�nde, gayr�menkul değerleme h�zmet� sağlayamaz. Kurul,



gayr�menkul değerleme kuruluşunun �ş hacm�n�n öneml� b�r bölümünü oluşturan �llerde gayr�menkul değerleme
kuruluşuna şube açma zorunluluğu get�reb�l�r.

Yapılab�lecek faal�yetler ve yasaklar
MADDE 12 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşları; gayr�menkul değerleme faal�yet�n�n yanı sıra,

gayr�menkullerle �lg�l� p�yasa araştırması, f�z�b�l�te çalışması, gayr�menkul ve buna bağlı hakların hukuk� durumunun
anal�z�, boş araz� ve gel�şt�r�lm�ş proje değer� anal�z�, en ver�ml� ve en �y� kullanım değer� anal�z� g�b� alanlarda
danışmanlık h�zmet� vereb�l�rler. Meslek� uzmanlıklarının dışında yer alan ve özel �ht�sas ve tecrübe gerekt�ren
gayr�menkul dışı varlıkların değerleme faal�yetler�n� üstlenemezler. Kurulun, gayr�menkul dışındak� varlıkların
sermaye p�yasası mevzuatı kapsamındak� değerlemeler�ne �l�şk�n düzenlemeler�nde yer alan hükümler saklıdır.

(2) B�r gayr�menkulün 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanununun 684 üncü maddes� uyarınca
bütünley�c� parçası �le 686 ncı maddes� uyarınca eklent�s� olan unsurları da münfer�t olarak değerleyeb�l�rler.

(3) Gayr�menkul değerleme kuruluşları, b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len faal�yetler dışında emlak
kom�syonculuğu dah�l başka b�r faal�yette bulunamazlar. B�lg� ve yetenekler�n�n yeterl� olmadığı �şler� kabul
edemezler.

(4) Gayr�menkul değerleme uzmanları �le konut değerleme uzmanları �se;
a) Aynı anda b�rden fazla gayr�menkul değerleme kuruluşunda �st�hdam ed�lemezler, ortak olamazlar, başka

sermaye p�yasası kurumlarında ortak veya yönet�c� olamazlar,
b) Meslekler� �le ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunamazlar,
c) Meslek� uzmanlıklarının dışında yer alan ve özel �ht�sas ve tecrübe gerekt�ren varlıkların değerleme

faal�yetler�n� üstlenemezler,
ç) Değerleme h�zmet� verd�kler�, müşter�s� konumunda olan ortaklıklarda ve �şt�rakler�nde her ne unvanla

olursa olsun aradan 2 yıl geçmed�kçe görev alamazlar,
d) Meslek� özen ve t�t�zl�k kuralları kapsamında gerekl� zamanı ayıramayacakları değerleme h�zmetler�n�

kabul edemezler.
(5) Gayr�menkul değerleme kuruluşları tarafından değerleme kadrosunda gayr�menkul değerlemes� yapmak

üzere tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len gayr�menkul değerleme uzmanları, b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len
faal�yetler dışında emlak kom�syonculuğu dah�l başka b�r faal�yette bulunamazlar.

(6) Gayr�menkul değerleme kuruluşları �le sözleşme �mzalamak suret�yle kuruluşlara dışarıdan değerleme
h�zmet� sağlayan gayr�menkul değerleme uzmanları �le konut değerleme uzmanlarına beş�nc� fıkra hükümler�
uygulanmaz. Ancak bu k�ş�ler h�çb�r koşulda emlak kom�syonculuğu faal�yet�nde bulunamazlar.

(7) Gayr�menkul değerleme kuruluşları ve gayr�menkul değerleme uzmanları, Kanunun 76 ncı maddes�n�n
onuncu fıkrası uyarınca, B�rl�k Statüsüne ve B�rl�k tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

Yetk� ve l�sans �ptal�
MADDE 13 – (1) Kurulca, aşağıda yer alan aykırılıkların tesp�t� hal�nde Kanunun 96 ncı maddes�

kapsamında, gayr�menkul değerleme kuruluşunun sermaye p�yasasında değerleme faal�yet�nde bulunma yetk�s� �ptal
ed�leb�l�r.

a) 4 üncü maddede bel�rt�len başvuru koşullarından b�r�n�n kaybed�lmes� ve bu durumun 6 ay süre �le devam
etmes�,

b) 12 nc� maddede bel�rt�len faal�yet yasakları �le 16 ncı ve 17 nc� maddelerde bel�rt�len bağımsızlık �lkeler�ne
uyulmaması,

c) Sermaye p�yasası mevzuatında gayr�menkul değerleme kuruluşları �ç�n bel�rlenen düzenlemelere
uyulmaması,

ç) Değerleme raporunun en az b�r sorumlu değerleme uzmanı tarafından �mzalanmamış olması,
d) Değerleme faal�yetler�nde, sorumlu değerleme uzmanı dah�l gayr�menkul değerleme uzmanları tarafından

yeterl� �nceleme yapılmaması, çalışma kağıtları, d�j�tal dokümanlar �le rapordak� b�lg�ler�n raporda ulaşılan sonucu
kanıtlayacak düzeyde olmaması, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güven�l�rl�k, meslek� özen ve t�t�zl�k �lkeler�ne
uyulmaması,

e) Tebl�ğ hükümler� ve UDS’ye aykırı olarak hatalı, eks�k, yanıltıcı, taraflı ve gerçeğe aykırı rapor
düzenlenmes�,

f) Tebl�ğ kapsamındak� b�ld�r�m yükümlülükler�n�n zamanında, tam ve doğru olarak yer�ne get�r�lmemes�,
g) Kurulca veya Kurulca görevlend�r�lenlerce �steneb�lecek her tür b�lg� veya belgen�n ver�lmemes�,

gec�kt�r�lmes� veya yanlış b�lg� ver�lmes�,
ğ) Kanunun 76 ncı maddes� kapsamında B�rl�k tarafından alınan kararlara uyulmaması, ver�len zorunlu

eğ�t�mlere katılınmaması ve bel�rlenen üyel�k a�datlarının ödenmemes�,
h) Kurul tarafından yayımlanan Gayr�menkul Değerleme Asgar� Ücret Tar�fes� ve Uygulama Esaslarına

uyulmaması,
ı) Türk T�caret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve �lg�l� d�ğer mevzuata aykırılıkları neden�yle yaptırıma tab�

tutulmuş olması ve durumun �lg�l� kurum tarafından Kurula b�ld�r�lmes�.



(2) Kurulca yetk�s� �ptal ed�len kuruluş, yetk� �ptal�ne �l�şk�n Kurul karar tar�h�nden �t�baren 1 yıl süreyle
sermaye p�yasasında değerleme h�zmet� vermek üzere yen�den yetk� taleb� �ç�n Kurula başvuramaz. Kurulca yetk�s�
�ptal ed�len kuruluşun ortakları ve yönet�m kurulu üyeler� �se yetk� �ptal�nde sorumlulukları bulunması hal�nde, 1 yıl
süreyle değerleme h�zmet� vermek üzere Kurulca yetk�lend�r�lmek üzere başvuruda bulunan başka b�r gayr�menkul
değerleme kuruluşunda veya Kurulca yetk�lend�r�lm�ş başka b�r gayr�menkul değerleme kuruluşunda herhang� b�r
unvan altında görev alamazlar ve ortak olamazlar. 1 yıllık süren�n b�t�m�nde Kurula yapılacak başvuruda; Kurulca
yetk�s� �ptal ed�len kuruluşun, yetk� �ptal�ne neden olan şartları ortadan kaldırdığını, bu şartların b�r daha oluşmaması
�ç�n gerekl� tedb�rler� aldığını ve kuruluşun ortakları, yönet�c�ler� �le gayr�menkul değerleme uzman ve uzman
yardımcılarının 7 nc� maddede aranan şartları sağladığını ortaya koyması hal�nde kuruluşun yen�den yetk�lend�r�lme
başvurusu değerlend�rmeye alınab�l�r.

(3) B�r�nc� fıkranın (d) ve (e) bentler�nde bel�rt�len hususlarda b�r sorumluluk tesp�t ed�lmes� hal�nde,
sorumluluğun �çer�ğ�ne göre, Kurul, sadece �lg�l� sorumlu değerleme uzmanı ve/veya gayr�menkul değerleme
uzmanlarının sermaye p�yasasında gayr�menkul değerleme yapmasını 1 yıldan az olmamak kaydı �le l�sanslarını geç�c�
veya sürekl� olarak �ptal etmek suret�yle yasaklayab�l�r. Sermaye p�yasasında gayr�menkul değerleme yapması geç�c�
olarak yasaklanan sorumlu değerleme uzmanı ve/veya gayr�menkul değerleme uzmanları, yasak süres� sonunda
yasağın kaldırılması �ç�n Kurula başvurab�l�rler, anılan başvurular, �lg�l� hakkında devam etmekte olan b�r �nceleme
olup olmadığı da d�kkate alınarak Kurulca değerlend�r�lerek karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gayr�menkul Değerleme Faal�yetler�nde Uyulacak İlke ve Esaslar

Tam zamanlılık
MADDE 14 – (1) Tam zamanlılık, gayr�menkul değerleme h�zmet�n�n kal�tes�n�n artırılması ve kurumsallığın

sağlanması açısından gayr�menkul değerleme faal�yet� dışında meslek olarak başka b�r �şle �şt�gal ed�lmemes�n� ve
çalışma ortamlarında sürekl�l�k arz edecek şek�lde değerleme faal�yet�nde bulunulmasını �fade eder. Bu kapsamda,
değerleme kadrosunda yer alan gayr�menkul değerleme uzmanları ve uzman yardımcılarının kuruluşta tam zamanlı
olarak görev yapmaları zorunludur.

(2) Değerleme kadrosunda yer alan gayr�menkul değerleme uzmanının b�r başka ş�rkette �st�hdam ed�lmes� ve
görev alması tam zamanlılık �lkes�n�n �hlal� anlamına gel�r. Ancak değerleme faal�yetler�n� engellememek kaydıyla
mahkemelerde b�l�rk�ş�l�k yapılması veya eğ�tmen olarak h�zmet ver�lmes� tam zamanlılığa engel teşk�l etmez.

Sorumluluk
MADDE 15 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşları ve değerleme raporunu �mzalayan gayr�menkul

değerleme uzmanları �le sorumlu değerleme uzmanları; faal�yetler� net�ces�nde düzenled�kler� raporlarda yer alan
yanlış, yanıltıcı ve eks�k b�lg�ler �le raporun bel�rlenen standartlara uygun olmaması, yeterl� �ncelemen�n yapılmaması,
hatalı ver�ler�n kullanılması dolayısıyla, müşter�ler�ne veya söz konusu rapordan faydalanan üçüncü k�ş�lere verd�kler�
zararlardan Kanunun 32 nc� ve 63 üncü maddeler� uyarınca sorumludurlar.

(2) Kuruluşun ortakları, yönet�m kurulu üyeler� ve değerleme raporunu hazırlayanların ceza� sorumlulukları
saklıdır.

(3) L�sansları askıya alınan gayr�menkul değerleme uzmanları değerleme faal�yetler�nde bulunamaz. Bu
konunun tak�b�, gerek�yor �se �lg�l� gayr�menkul değerleme uzmanının yen�leme eğ�t�mler�ne katılmasının sağlanması
ve l�sans askıda �ken değerleme faal�yetler�nde bulunulmaması konularında sorumluluk, �lg�l� gayr�menkul değerleme
uzmanı �le b�rl�kte gayr�menkul değerleme kuruluşundadır.

Bağımsızlık
MADDE 16 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşları �le gayr�menkul değerleme uzmanları, değerleme

faal�yetler�nde bağımsız ve tarafsız olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, meslek� faal�yet�n dürüst ve tarafsız
yürütülmes�n� sağlayacak b�r anlayış ve davranışlar bütünüdür. Gayr�menkul değerleme uzmanlarının, değerleme
faal�yetler� sırasında dürüst ve tarafsız olmalarının yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırab�lecek özel durumlarının
da bulunmaması gerek�r.

(2) Gayr�menkul değerleme uzmanları, çalışmaları sırasında ortaya çıkab�lecek çıkar çatışmalarından uzak
kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etk�leyeb�lecek h�çb�r müdahaleye �mkan vermemek, �nceleme sonucunda
ulaştıkları görüşler�n�, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeks�z�n raporlarında açıklamak
zorundadırlar.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar
MADDE 17 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşu veya gayr�menkul değerleme uzmanının bağımsızlığının

zedelend�ğ�ne da�r makul şüphe oluşması hal�nde, bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul ed�l�r.
(2) Aşağıdak� durumlarda, bu durumlar �le sınırlı olmamak kaydıyla, bağımsızlık ortadan kalkmış sayılır:
a) Gayr�menkul değerleme kuruluşunun ortakları, yönet�c�ler�, gayr�menkul değerleme uzmanları ve bunların

üçüncü derece dah�l kan ve sıhr� hısımları �le eşler� veya gayr�menkul değerleme kuruluşu tarafından;
1) Değerleme sözleşmes�nde öngörülenler dışında müşter�den veya müşter� �le �lg�l� olanlardan, doğrudan veya

dolaylı olarak b�r menfaat elde ed�ld�ğ�n�n veya menfaat sağlanacağı vaad�n�n ortaya çıkması,



2) Müşter�yle veya müşter�n�n ortaklarıyla veya müşter�n�n yönet�m, denet�m veya sermaye bakımlarından
doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel k�ş�lerle
değerleme h�zmet� ver�ld�ğ� dönem dah�l olmak üzere son �k� yıl �çer�s�nde ortaklık �l�şk�s�ne g�r�lm�ş olduğunun
bel�rlenm�ş olması,

3) Müşter� �le müşter�n�n bağlı ortaklıkları, müşterek yönet�me tab� teşebbüsler� ve �şt�rakler�nde değerleme
h�zmet� ver�ld�ğ� dönem dah�l olmak üzere son �k� yıl �çer�s�nde kurucu ve/veya yönet�c� olarak görev alınması veya
t�car� �l�şk� �ç�nde bulunulması,

4) Müşter� veya müşter�n�n bağlı ortaklıkları, müşterek yönet�me tab� teşebbüsler� ve �şt�rakler� �le olağan
ekonom�k �l�şk�ler dışında borç-alacak �l�şk�s�ne g�r�lm�ş olması.

b) Geçm�ş yıllara �l�şk�n değerleme ücret�n�n, geçerl� b�r nedene dayanmaksızın, müşter� tarafından
ödenmemes�.

c) Değerleme ücret�n�n, değerleme sonuçları �le �lg�l� şartlara bağlanmış olması veya p�yasa ray�c�nden bar�z
farklılıklar göstermes�, kuruluş tarafından müşter�ye sunulan d�ğer h�zmetler d�kkate alınarak bel�rlenmes�.

ç) Gayr�menkul değerleme kuruluşunun son beş takv�m yılı �çer�s�nde tüm değerleme faal�yetler�nden
kaynaklanan hasılatlarının %40’ından fazlasının tek b�r gerçek veya tüzel k�ş� �le bağlı ortaklarından elde ed�lmes�.

(3) Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar, �k�nc� fıkranın (ç) bend� hükmü har�c�nde, gayr�menkul değerleme
kuruluşuna dışarıdan h�zmet veren k�ş� ve kuruluşlar �ç�n de geçerl�d�r.

Meslek� özen ve t�t�zl�k
MADDE 18 – (1) Gayr�menkul değerleme uzmanları; değerleme faal�yet�n�n bütün aşamalarında gerekl�

meslek� özen ve t�t�zl�ğ� göstermek zorundadırlar. Özen ve t�t�zl�k, d�kkatl� ve bas�retl� b�r değerleme uzmanının aynı
koşullar altında ayrıntılara vereceğ� önem�, göstereceğ� d�kkat ve gayret� �fade eder. Gerekl� özen ve t�t�zl�ğ�n asgar�
kıstası, değerlemeye �l�şk�n Kurul düzenlemeler�ne ve ayrıca B�rl�k düzenlemeler�ne eks�ks�z uyulmasıdır. Buna göre,
gayr�menkul değerleme uzmanı değerleme faal�yet�n� gerekt�ğ� şek�lde planlamak, program yapmak, yeterl� m�ktarda,
uygun n�tel�kte ve güven�l�r b�lg� ve belge toplayarak �nceleme yapmak, düzenl� çalışma kağıtları hazırlamak ve bütün
bunların sonucunda oluşturduğu görüşler�, özen ve t�t�zl�kle düzenleyeceğ� değerleme raporunda açıklamak
zorundadır.

Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 19 – (1) Gayr�menkul değerleme uzmanları, kuruluşun yönet�c�ler� �le kuruluşa dışarıdan değerleme

h�zmet� veren k�ş�ler; müşter�ler� ve değerlemes�n� yaptıkları �şlerle �lg�l� b�lg�ler� açıklayamazlar; kend�ler�ne veya
üçüncü k�ş�lere doğrudan veya dolaylı menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu
yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.

(2) Ancak; müşter�ler�n�n açık onayı veya taleb�n�n olması, mevzuat uyarınca yetk�l� kamu kuruluşlarınca veya
B�rl�k tarafından talep ed�lmes� haller�nde söz konusu b�lg�ler �lg�l�lere ver�leb�l�r.

İş�n kabulü ve �ş�n devr�
MADDE 20 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşları, müşter�ler� �le gayr�menkul değerleme sözleşmes�

yapmadan önce, üstlenecekler� gayr�menkul değerleme �ş�n�n kend�ler�ne get�reb�leceğ� r�sk� tesp�t etmek,
gayr�menkul değerleme h�zmet�n�n kapsam ve planlamasını bel�rlemek amacıyla gerekl� ön araştırmaları yapmak
zorundadırlar.

(2) Gayr�menkul değerleme kuruluşları, 12 nc� madde hükümler�ne aykırılık teşk�l edecek herhang� b�r �ş�
kabul edemezler.

(3) Gayr�menkul değerleme kuruluşları ve/veya gayr�menkul değerleme uzmanları, 17 nc� maddede bel�rt�len
bağımsızlığı ortadan kaldıran durumların meydana gelmes� hal�nde bu �l�şk�lerde taraf olan müşter�ye değerleme
h�zmet� sağlayamazlar. İş�n kabulünden önce 17 nc� madde uyarınca bağımsızlığı ortadan kaldıran b�r durumun olup
olmadığı araştırılır. Böyle b�r durumun �ş�n kabulünden sonra öğren�lmes� hal�nde, kuruluş, derhal �ş� sona erd�rerek,
durumu en geç 6 �ş günü �ç�nde gerekçeler� �le b�rl�kte Kurula b�ld�rmekle yükümlüdür. Bu durumda kuruluş, çalışma
notlarını ve gerekl� tüm b�lg�ler�, yer�ne geçecek olan kuruluşa devreder. Bu b�ld�r�m yapılmaksızın durumun tesp�t
ed�lmes� hal�nde, Kurul 13 üncü madde hükümler� uyarınca, gerekl� tedb�rler� almaya yetk�l�d�r.

Sözleşme zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Gayr�menkul değerleme h�zmet�n�n ver�leb�lmes� �ç�n kuruluş �le müşter� arasında tarafların

hak ve yükümlülükler�n� bel�rleyen her b�r değerleme raporu �ç�n ayrı b�r değerleme sözleşmes� �mzalanması esastır.
Ancak, her b�r değerleme raporu �ç�n alınacak ücret�n ayrı ayrı bel�rlenmes� ve sözleşmede açıkça bel�rt�lmes� şartıyla
tek b�r sözleşme �mzalanab�l�r.

(2) Kanunun 57 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası kapsamında yürütülecek değerleme faal�yetler�nde; Kurul veya
B�rl�k tarafından yayımlanan yıllık asgar� ücret tar�fes� ve uygulama esaslarına aykırı olmamak koşuluyla b�rden fazla
değerleme raporu �ç�n tek b�r sözleşme �mzalanab�l�r.

(3) Sözleşmen�n asgar� olarak;
a) Gayr�menkul değerleme kuruluşunun vereceğ� değerleme h�zmet� sonucunda hazırlanacak değerleme

raporunun, 1 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında hazırlanıp hazırlanmadığına �l�şk�n açıklama,



b) Değerlemes� yapılacak gayr�menkule, gayr�menkul projeler�ne veya gayr�menkule dayalı hak ve faydalara
�l�şk�n b�lg�ler�,

c) Sözleşmen�n taraflarını tanıtıcı b�lg�ler�,
ç) Ücret� ve tesp�t�ne �l�şk�n esasları,
d) Çalışma saatler� ve tahs�s ed�len k�ş�lere �l�şk�n esaslar �le sermaye p�yasası mevzuatı uyarınca yapılan

değerlemelerde değerleme kadrosunu,
e) Sözleşmen�n süres�, sözleşmeden caymanın veya sona ermes�n�n şartları,
f) Kuruluş �le müşter�n�n hukuk� ve mal� sorumluluğuna �l�şk�n esasları,
g) Gayr�menkul değerleme kuruluşunun vereceğ� değerleme h�zmet� dolayısıyla doğab�lecek zararların

karşılanması amacıyla yapılan meslek� sorumluluk s�gortasına �l�şk�n b�lg�ler�,
�çermes� zorunludur.
(4) Gayr�menkul değerleme kuruluşundan alınan değerleme h�zmet� karşılığında müşter� tarafından değerleme

ücret�n�n ödenmes� zorunludur. Müşter�, değerleme raporunun herhang� b�r nedenle kabul ed�lmemes�, raporda
bel�rt�len n�ha� değer�n beğen�lmemes� g�b� gerekçeler �le değerleme ücret�n� ödemekten kaçınamaz ve buna da�r
hususlar sözleşmede yer alamaz.

(5) Değerleme çalışması, gayr�menkuller�n, gayr�menkul projeler�n�n veya gayr�menkullere bağlı hak ve
faydaların, değerleme tar�h� �t�barıyla muhtemel değer�n�n raporlanması çalışmasıdır. Değerleme raporu tar�h�nden
sonra pazar koşullarına bağlı olarak p�yasadak� değerler�n değ�şmes� hal�nde, bu durumdan değerleme kuruluşları
sorumlu tutulamaz ve sözleşmeye bu kapsamda hüküm konulamaz.

Ücret�n tesp�t�
MADDE 22 – (1) Değerleme h�zmet� karşılığında alınacak ücret, Kanunun 76 ncı maddes�n�n altıncı fıkrası

uyarınca bel�rlenen asgar� ücret tar�fes�nde yer alan ücretler�n tutarlarına ve sınırlarına �l�şk�n esaslara uygun olmak
koşuluyla kuruluş ve müşter� arasında serbestçe bel�rlen�r.

(2) Ancak bu ücret;
a) Önceden kararlaştırılmış b�r değer tahm�n�ne bağlanamaz,
b) Değerleme �şlem�n�n tamamlanmasından sonra bel�rlenemez,
c) Ödenmes� şarta bağlı olamaz.
Değerleme raporu
MADDE 23 – (1) Değerleme çalışmasına ve varılan sonuçlara �l�şk�n olarak hazırlanan değerleme raporunun,

EK-1’de yer alan asgar� unsurları �çerecek şek�lde, yazılı olarak hazırlanması ve en az b�r sorumlu değerleme uzmanı
tarafından �mzalanması zorunludur. Değerleme raporunun hazırlanmasına katkı veren k�ş�ler�n �mzaları da ayrıca
değerleme raporunda yer alab�l�r.

(2) Değerleme raporlarının hazırlanmasında B�rl�k tarafından hazırlanan rehberler �le İy� Uygulama
Kılavuzlarından yararlanılır.

Gayr�menkul değerleme kuruluşlarına ver�lecek b�lg�ler
MADDE 24 – (1) Değerleme çalışmalarının sağlıklı ve tutarlı b�r şek�lde yer�ne get�r�lmes� �ç�n gerekl�

olab�lecek veya n�ha� değer takd�r�n� etk�leyeb�lecek her türlü b�lg� ve belgen�n, değerlemelerde esas alınmak üzere
talep ed�lmese dah� müşter� tarafından gayr�menkul değerleme kuruluşuna ver�lmes� zorunludur.

Meslek� sorumluluk s�gortası
MADDE 25 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşunun, değerleme raporlarına �l�şk�n olarak; genel şartları

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen meslek� sorumluluk s�gortası yaptırması zorunludur.
(2) Meslek� sorumluluk s�gortası pol�çes�n�n b�r örneğ� düzenlend�ğ� tar�hten sonra 6 �ş günü �ç�nde Kurula

gönder�l�r.
B�ld�r�m yükümlülüğü ve �nternet sayfası
MADDE 26 – (1) Tebl�ğ�n �lg�l� maddeler�nde bel�rt�len b�ld�r�m yükümlülükler�ne �lave olarak aşağıdak� 

b�lg� ve belgeler�n de bel�rt�len süreler �çer�s�nde kuruluşlar tarafından Kurula �let�lmes� zorunludur.
a) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını �zleyen 6 �ş günü �ç�nde genel kurul tutanakları �le haz�run

cetvel�,
b) Kuruluşun gerçek ve tüzel k�ş� ortakları �le yönet�c�ler�, sorumlu değerleme uzmanları, gayr�menkul

değerleme uzmanları, şube müdürler� �le gayr�menkul değerleme uzman yardımcılarında değ�ş�kl�k olması hal�nde
değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşmes�n� müteak�p 6 �ş günü �ç�nde kuruluşta ortak olacak ya da görev alacak k�ş�ler�n Tebl�ğde
aranan şartları taşıdığına �l�şk�n b�lg� ve belgeler �le kadrodak� unvan değ�ş�kl�kler�nde atamaya �l�şk�n yönet�m kurulu
karar örneğ�,

c) Kuruluşun merkez veya şube adres� değ�ş�kl�kler�nde, değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşmes�n� müteak�p 6 �ş günü
�ç�nde yen� adresler� �çeren b�ld�r�m.

(2) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len başvuru şartlarından herhang� b�r�n�n kaybed�lmes� hal�nde en
geç 6 �ş günü �ç�nde bu durumun Kurula b�ld�r�m� zorunludur.

(3) Ortaklığın kurumsal �nternet s�tes�nde; t�caret s�c�l� b�lg�ler�, son durum �t�barıyla ortaklık, yönet�m ve
organ�zasyon yapısı, değ�ş�kl�kler�n yayınlandığı Türk�ye T�caret S�c�l� Gazeteler�n�n tar�h ve sayısı �le b�rl�kte ortaklık



esas sözleşmes�n�n son hal� ve 5 yıllık f�nansal raporlar yer alır.
(4) F�nansal raporların b�ld�r�mler�nde, 13/6/2013 tar�hl� ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sermaye P�yasasında F�nansal Raporlamaya İl�şk�n Esaslar Tebl�ğ� (II-14.1) hükümler�ne uyulur.
(5) Tebl�ğ�n 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamında hazırlanan değerleme raporları ve bunların dayanak

sözleşmeler� �le kuruluşun hasılat dağılımına �l�şk�n b�ld�r�m esaslarının ayrıntısı Kurul tarafından bel�rlen�r.
(6) Bu madde uyarınca yapılacak b�ld�r�mler�n ve �nternet sayfasında sunulacak b�lg�ler�n hazırlanmasından,

sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu �le doğruluğundan Türk T�caret Kanunu ve sermaye p�yasası mevzuatı
çerçeves�nde gayr�menkul değerleme kuruluşunun sorumlu değerleme uzmanları �le yönet�m kurulu müştereken
sorumludur. Söz konusu b�ld�r�mler�n kapsamı ve ne şek�lde yapılacağına �l�şk�n esaslar Kurulca bel�rlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kurul denet�m�
MADDE 27 – (1) Kurul, yetk�lend�rm�ş olduğu gayr�menkul değerleme kuruluşlarını gerekl� gördüğü takd�rde

denetler, bu kuruluşlardan her türlü b�lg� ve belgey� �steyeb�l�r.
(2) Kuruluş, değerleme faal�yetler� �le �lg�l� olarak hazırlanan raporları ve bu raporların dayanağını teşk�l eden

çalışma kağıtlarını Kurulca �stend�ğ�nde �braz ed�lmek üzere basılı olarak ve Kurulca kabul ed�lm�ş standartlarda
oluşturulmuş elektron�k ortamda, değerleme raporu tar�h�nden �t�baren en az 10 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Bağımsız denet�m yükümlülüğü, f�nansal raporlar ve ş�rket b�rleşmeler�
MADDE 28 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşlarının f�nansal raporlarının hazırlanması ve bağımsız

denet�m�, Kurulun bağımsız denet�m ve f�nansal raporlamaya �l�şk�n düzenlemeler�ne tab�d�r.
(2) Kurul tarafından yetk�lend�r�lm�ş değerleme kuruluşları, b�r başka Kurulca yetk�lend�r�lm�ş değerleme

kuruluşu �le Kurulun onayını almak koşuluyla b�rleşeb�l�r. B�rleşme �şlem�, devralma veya yen� kuruluş şekl�nde
b�rleşme olarak gerçekleşt�r�leb�l�r.

İlan ve reklamlar
MADDE 29 – (1) Gayr�menkul değerleme kuruluşları; elektron�k ortam dah�l her tür yazılı, sesl� ve görüntülü

�lan, broşür, af�ş ve bunlara benzer n�tel�ktek� reklam ve duyurularda aşağıda bel�rlenen �lkelere uyar.
a) Yanıltıcı ve aldatıcı, b�lg� ve tecrübe noksanlıklarını �st�smar eder tarzda �fadelere yer ver�lemez.
b) Taraflı ve gerçeğe aykırı b�lg� ver�lemez.
c) D�ğer kuruluşlarla karşılaştırma yapılamaz, "en büyük", "en �y�", "en güven�l�r", "en sağlam" ve buna

benzer subjekt�f ve abartılı b�r �maj yaratmaya yönel�k �fadelere yer ver�lemez.
ç) Değerlemen�n sonucu �le �lg�l� vaat ve taahhütlerde bulunulamaz.
d) 12 nc� madde kapsamı dışında kalan h�zmetler�n sunulacağına da�r vaat ve taahhütlerde bulunulamaz.
(2) Kurulca yetk�lend�r�lmem�ş ş�rketler�n, Kurul tarafından yetk�lend�r�lm�ş algısı yaratab�lecek �fadeler veya

görseller kullanması yasaktır.
(3) Değerleme kuruluşları Kurul tarafından yetk�lend�r�lm�ş olduklarını, kanun� b�r zorunluluğun gerekt�rd�ğ�

haller saklı kalmak üzere, sadece sermaye p�yasası mevzuatı kapsamında yürüttükler� değerleme faal�yetler� �ç�n
kullanab�l�rler.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 30 – (1) 12/8/2001 tar�hl� ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye P�yasası Mevzuatı

Çerçeves�nde Gayr�menkul Değerleme H�zmet� Verecek Ş�rketlere ve Bu Ş�rketler�n Kurulca L�steye Alınmalarına
İl�şk�n Esaslar Hakkında Tebl�ğ (Ser�:VIII, No:35) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) B�r�nc� fıkra hükmü �le yürürlükten kaldırılan Tebl�ğe yapılan atıflar bu Tebl�ğe yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h� �t�barıyla Kurulca yetk�lend�r�lm�ş veya yetk�lend�r�lmek

üzere başvurmuş gayr�menkul değerleme kuruluşları, 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) ve (e) bentler�, 8 �nc�
madden�n üçüncü fıkrası �le 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan hükümlere 1/1/2021 tar�h�ne kadar, 11 �nc�
madden�n üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlere �se 1/1/2020 tar�h�ne kadar uyum sağlamak
zorundadırlar.

(2) Bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h� �t�barıyla Kurulca yetk�lend�r�lm�ş veya yetk�lend�r�lmek üzere Kurula
başvurmuş gayr�menkul değerleme kuruluşları, 17 nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (ç) bend�nde bel�rt�len %40’lık
oranın hesaplanmasına 1/1/2020 tar�h� �t�barıyla başlamak ve anılan hükme 31/12/2024 tar�h� �t�barıyla uyum
sağlamak zorundadırlar.

(3) Kurulca yetk�lend�r�lm�ş gayr�menkul değerleme kuruluşlarının, geç�c� 2 nc� madde hükmü saklı kalmak
üzere, b�r�nc� ve �k�nc� fıkralar kapsamında bel�rt�len hükümlere uyum sağlayamamaları hal�nde, Kurul tarafından
yetk�ler� �ptal ed�l�r.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h� �t�barıyla Kurulca yetk�lend�r�lm�ş gayr�menkul
değerleme kuruluşlarının, son takv�m yılı esas alınarak, değerleme faal�yet�nden kaynaklanan hasılatlarının yüzde
ell�s�nden fazlasını, f�nans kuruluşlarından alınan kred�ler�n tem�natına konu olan gayr�menkuller dışındak� değerleme
faal�yetler�nden elde etmeler� hal�nde, 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) ve (e) bentler�nde yer alan hükümlere



uyum sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu fıkra kapsamına g�rmek �steyen kuruluş, gerekl� b�lg� ve belgeler �le
b�rl�kte en geç 31/12/2020 tar�h�ne kadar Kurula başvuruda bulunur.

(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrası hükmüne tab� kuruluşun, değerleme kadrosunun en az 2’s� sorumlu değerleme
uzmanı olmak üzere asgar� 5 adet tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len gayr�menkul değerleme uzmanından oluşması
zorunludur.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sermaye P�yasası Kurulu yürütür.

Ekler� �ç�n tıklayınız
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