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Uluslararas› De¤erleme K›lavuz Notu No. 13
Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De¤erleme
1.0. Girifl
1.1. Bu K›lavuz Notunun amac›; Uluslararas› De¤erleme
Standartlar› Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,
Mülkün De¤eri Üzerinden Vergilendirilmesi konusunda yap›lacak toplu de¤erlemeye iliflkin bir çerçeve
sa¤lamakt›r. K›lavuz Notu, genel kabul görmüfl Toplu
De¤erleme yöntemlerini, mülk vergilendirme sistemlerinin tasar›m›n› ve uygulamas›n› ve Toplu De¤erlemenin,
Uluslararas› De¤erleme Standartlar› ile ba¤lant›s›n› anlamada yard›mc› olmaktad›r.
1.2. Toplu De¤erleme ‹fllemi, Mülkün De¤eri Üzerinden Vergilendirilmesi için veya hükümetin idari programlar›nda yer alan istatistiki ve ekonomik çal›flmalar
için bir metodoloji olarak kullan›labilir. De¤erleme ç›kt›lar› devlet otoritelerine, gelir toplanmas›nda, gelir da¤›l›m›nda denge sa¤lanmas›nda ve finansal menfaatlerin
veya ba¤›fllar›n da¤›t›lmas›nda yard›mc› olur. Bu K›lavuz Notunda Toplu De¤erleme yukar›daki amaçlarla yap›lan Toplu De¤erleme anlam›na gelecektir.
1.3. Bir mülk vergilendirme sisteminin etkin olabilmesi
için afla¤›daki unsurlar›n var olmas› gerekir:
(a) mülkiyet haklar›n› tan›mlayan, destekleyen ve koruyan yasal bir sistem ve yasal bir alt yap›;

(b) vergilendirmenin esas›n› teflkil eden, tüm arazi parselleri için bir kay›t ve envanter sistemi;
(c) de¤erlemelerin yap›lmas›nda kullan›lacak yeterli pazar verileri;
(d) sistemi uygulamak için yeterli kaynak ve e¤itimli
personel;
(e) tasfiye edilmifl veri, daha do¤ru de¤erlemeler ve daha adil vergileme yapabilmek için envanter ve veri tabanlar›n›n sürekli bak›m›; ve
(f) metodoloji ve uygulamada tutarl›l›¤› sa¤lamak için
gelifltirilmifl modellerin örneklenmesi ve test edilmesine
yönelik bir süreç.
1.4. Toplu de¤erleme süreci afla¤›dakileri içerir:
(a) de¤erlemeye tabi tutulacak mülklerin belirlenmesi;
(b) mülk sahipleri ve olas› al›c›lar için uyumlu davran›fllar aç›s›ndan pazar alan›n›n tan›mlanmas›;
(c) tan›mlanan pazar alan›nda de¤erin oluflmas›n› etkileyen arz ve talebin özelliklerinin tan›mlanmas›;
(d) pazarda de¤eri etkileyen özellikler aras›ndaki iliflkiyi
yans›tan bir model gelifltirilmesi;
(e) di¤er özelliklerle birlikte, de¤eri etkileyen bireysel
mülk özelliklerinin katk›s›n› belirlemek için modelde gerekli ayarlamalar›n yap›lmas›;
(f) modelden yans›yan sonuçlar› de¤erlemesi yap›lan
mülkün(lerin) özelliklerine uygulanmas›;
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(g) benimsenen toplu de¤erleme sürecinin, modelin, ölçümlerin veya performans ölçüleri de dahil di¤er göstergelerin, tüm süreç boyunca devaml› ve/veya belirli aral›klarla do¤rulanmas›;
(h) toplu de¤erleme sonuçlar›n›n gözden geçirilmesi ve
mutabakat sa¤lanmas›.
1.5. Toplu de¤erleme için de¤erleme esas›, ilgili talimatlar ve mevzuata göre belirlenen kavramdaki herhangi bir
de¤iflikli¤e tabi olarak UDES 1, Bölüm 3’te tan›mlanan
Pazar De¤eridir. E¤er bu tür talimatlar veya mevzuat
yukar›da tan›mlanan pazar de¤erinin d›fl›nda baflka bir
de¤erleme esas› öngörüyorsa De¤erleme Uzmanlar› bu
durumda UDSK standartlar›n›n amac›na uygun olan de¤erleme yöntemlerini uygulamal›d›rlar. Bunun için ayr›ca UDES 2, Bölüm 5 ve Toplu De¤erlemeye ‹liflkin De¤erleme Raporlar›ndaki Aç›klamalar bafll›kl› afla¤›da yer
alan Paragraf 5.5.1(e)‘ye bak›n›z.
1.6. Toplu de¤erlemeler bilgisayar yard›m› olarak veya
olmaks›z›n haz›rlanabilir. Bilgisayarl› yöntem toplu de¤erleme iflleminin daha etkin ve daha yayg›n hale getirmifl olsa dahi ifllemi de¤ifltirmemifltir. Veri bankalar› ve
bilgisayarl› uygulamalar veri saklama, haritalama, veri
analizi ve sonuçlar›n test edilmesinde kullan›lmaktad›r.
1.7. Mülkün vergilendirilmesi için toplu de¤erleme sisteminin gelifltirilmesi istatistiki uygulamalardaki kabul
edilmifl bilimsel standartlar› izlemelidir.
1.8. Her ne kadar yerel hukuki flartlar öncelikli olacaklarsa da, de¤erleme yapan kifli UDES’in Davran›fl Kuralla-

r›na uymakla yükümlüdür. Pazar de¤eri kavram› pek çok
ülke hukukunda de¤erleme esas› olarak kabul edilmektedir. UDES’in Davran›fl Kurallar›n›n flartlar› yerel yasalar› tamamlay›c› niteliktedir. Davran›fl Kurallar›na göre bu
flartlar afla¤›dakilere uygulan›r:
(a) Toplu De¤erleme sürecinin kendisine; ve
(b) Toplu De¤erleme sürecinde bilgisayar ve bilgisayar
ortam›nda yarat›lan modelleri kullanmaya.
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2.0. Kapsam
2.1. De¤erleme Uzmanlar›n›n mesleki sorumlulu¤u, pek
çok durumda, toplu de¤erleme iflini etkileyen yasa veya
tüzüklerde tarif edilmifltir. O ülkedeki Mülkün De¤eri
Üzerinden Vergilendirilmesi konusunda mevcut olan
yasalar› tan›mak, bunlara uymak ve bu yasalar›n hükümlerini kullanmak De¤erleme Uzman›n›n mesleki görevidir.
2.2. Toplu De¤erleme programlar›ndan elde edilen çeflitli ç›kt›lar devlet yönetiminde finansal etkilere sahiptir.
Gelir toplanmas›nda, gelir da¤›l›m›nda denge sa¤lanmas›nda, veya menfaatlerin veya ba¤›fllar›n da¤›t›m›nda de¤erlemenin do¤ru esas›ndan sapma eflitsizliklere neden
olacakt›r. Yerel kanunlar verilecek de¤erlerin esaslar› ve
tan›mlar› (yani toplu de¤erleme iflinde gelifltirilen ölçümler ve endeksler), de¤erleme verilerinin toplanmas› ve
verilmesi için idari prosedürler, toplu de¤erleme görevinin üstlenilmesi ile ölçümler veya endekslere itiraz ifllemi aras›ndaki süreyi tarif etmektedir.

359

Sermaye Piyasas› Kurulundan: Sermaye Piyasas›nda Uluslararas›
De¤erleme Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ (Seri: VII, No: 45)

‹stanbul smmmo

K›lavuz Notlar›

2.3. Tamamlanm›fl iflin kapsam› afla¤›dakiler ile tutarl›
olmal›d›r:
(a) Ayn› veya benzeri de¤erleme hizmetleri için pazardaki kat›l›mc›lar›n beklentileri; ve
(b) Ayn› veya benzeri ifller için UDSK Standartlar› ile
K›lavuz Notlar› ve Uygulamalar›n›n fiartlar›.

4.2. De¤erleme uzmanlar›, finansal raporlama amaçl› yeniden de¤erlemelerin, Mülkün De¤eri Üzerinden Vergilendirilmesine yönelik toplu de¤erleme prosedürleri
ile ba¤lant›l› olmad›¤›n›n fark›nda olmal›d›rlar.

3.0. Tan›mlar
3.1. Mülkün De¤eri Üzerinden Vergilendirilmesi. Belirli bir zaman çerçevesi içerisinde, yasalarca belirlenen
tarifede yer alan oranlar›n bir mülkün hesaplanan de¤erine uygulanmas› esas›na dayanan bir gelir toplama prosedürüdür.
3.2. Kalibrasyon. Bir modelde kullan›lan belli parametreleri tayin etmek için birden fazla mülkü ve pazar verilerini analiz etme ifllemi.
3.3. Toplu De¤erleme. ‹statistiki inceleme ve sonuçlar›n
analizinin yap›lmas›na olanak veren de¤erleme metotlar›n›n ve tekniklerinin sistematik ve düzenli bir flekilde
uygulanmas› ile belli bir tarihte birden fazla mülkün de¤erlemesinin yap›lmas›.
3.4. Toplu De¤erleme Süreci. Toplu De¤erleme ifllerinde, ölçümlere ve/veya endekslere ulaflmada kullan›lan
süreçlerdir. Bu ifllem yukar›daki paragraf 1.4.’de tan›mlanan sekiz ad›m› içermektedir.
4.0. Muhasebe Standartlar›yla ‹lgisi
4.1. Toplu De¤erleme ulusal veya uluslararas› muhasebe
standartlar›n›n kapsam›na girmez.
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4.3. Mülkün De¤eri Üzerinden Vergilendirilmesi için de¤erleme seviyesi ve de¤erlemelerin tek düzen olmas›yla
ilgili mevzuat flartlar› ve standartlar› büyük bir olas›l›kla
mülk de¤erlemelerinde finansal raporlama amaçlar› için
belirlenenlerden sapmalar gösterecektir.

5.0. K›lavuz

5.1. Veri Toplama ve Sistem Kayd›

5.1.1. De¤erleme Uzman› için sa¤lam bir veri toplama
sistemi mevcut olmal›d›r. Verilerin kaydedilmesi elle girifl yöntemlerinden, ço¤unlukla Co¤rafi Bilgi Sistemlerini de (CBS) içeren bilgisayar destekli de¤erlemeye olanak sa¤layan geliflmifl veri bankalar›n›n oluflturulmas›na
do¤ru bir geliflim göstermifltir. Mülk verileri niceliksel(yani arazinin büyüklü¤ü, boyutlar›, inflaat flartlar›)
ve/veya niteliksel (fiziki durum, özellik veya iyilefltirmelerin arzu edilebilirli¤inin de¤erlemesi) olabilir.

5.1.1.1. De¤erleme veri bankalar› ulusal, federal, devlet
veya yerel hükümet yasalar›n›n hakim oldu¤u alanda
mülkiyet hakk›n› veya bir arazi üzerindeki menfaatleri
tan›mlayan arazinin kullan›m kay›tlar›, örne¤in tapular,
devir/temlik belgeleri ve sat›fl bilgileri etraf›nda kurulmufltur.
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5.1.2. Toplu de¤erlemenin maksad› ve kullan›m amac›yla ilgili olarak pazar›n özellikleri sistemde, afla¤›dakiler
de dahil olmak üzere kaydedilmelidir:
(a) Tan›mlanan pazar alan›n›n yeri;
(b) Mülklerin fiziki, hukuki ve ekonomik nitelikleri;
(c) Pazar faaliyetinin zaman çerçevesi; ve
(d) Pazara yans›yan mülkiyet haklar›.
5.2. De¤erleme Listelerinin Gelifltirilmesi ve Bak›m›
5.2.1. De¤erleme listeleri mülkiyet hakk›, de¤er tan›mlar›, de¤erlemenin ayr›nt›lar›, de¤erlemenin tarihi ve de¤erlemenin yürürlü¤e girdi¤i tarih hakk›nda bilgileri içerecektir.
5.2.2. De¤erleme listeleri hesaplamas› yap›lan de¤erlerin
do¤rulu¤u ve tutarl›l›¤›n› sa¤lamak için periyodik düzeltme ve de¤ifliklikler yap›lmas›na olanak sa¤lamaktad›r.
5.3. Toplu De¤erleme De¤er Tan›mlar›
5.3.1. Mülkün De¤eri Üzerinden Vergilendirilmesi amac›yla toplu de¤erlemenin yap›ld›¤› hallerde de¤er tan›mlar› genellikle yerel yasalar taraf›ndan belirlenmektedir.
Farkl› de¤er tan›mlar›na göre farkl› de¤erleme yöntemleri gerekli olabilir.
5.4. De¤erleme Seviyesi ve Tek Düzen için Standartlar
5.4.1. De¤erlemede eflitli¤i sa¤lamak için de¤erleme seviyesinin standartlar›na (de¤erleme ile gerçek fiyatlar
aras›ndaki yak›nl›k) ve tek düze (de¤erleme tutarl›l›¤›n›n
istatistiki ölçüsü) toplu de¤erleme sistemlerinin uygulamas›na riayet edilmelidir.

5.5. Toplu De¤erleme ‹fli Raporlar›nda Aç›klamalar
5.5.1. Toplu de¤erleme iflini üstlenen De¤erleme Uzmanlar›, UDES 3, De¤erlemenin Raporlanmas› hükümlerine tabidirler. De¤erleme Uzman› toplu de¤erleme raporlamas›na özgü olan afla¤›daki verileri aç›klamal›d›r:
(a) müflteri ve di¤er hedeflenen kullan›c›lar;
(b) de¤erlemenin amac› ve planlanan kullan›m amac›;
(c) görevi tamamlamak için varsa herhangi bir s›n›rlay›c› flart da dahil gerekli olan çal›flman›n kapsam›;
(d) makul olmas› ve geçerli bir analiz ortaya koymas›
flart› ile görevi yerine getirmek için gerekli olan herhangi bir ola¤an d›fl› varsay›m ve hipotetik koflul;
(e) e¤er makul koflul ve flartlar dahilinde ise, gelifltirilecek de¤er görüflü Pazar De¤erinden baflka bir de¤er olacaksa de¤erlemenin ilgili dayanaklar›;
(f) mülklerin, toplu de¤erlemenin maksat ve kullan›m
amac›yla ilgili olan özellikleri;
(g) her bir mülk için de¤erleme listesi veya gruplamas›nda her birinin kimli¤iyle ilgili özelliklerine ait kay›tlar›n
sakland›¤› bilgileri gösteren bir referans;
(h) toplu de¤erlemenin maksat ve kullan›m amac›yla ilgili olarak pazar›n özellikleri (Bkz. Paragraf 5.1.2.).
5.6. Standartlardan Ayr›lm
5.6.1. Bu K›lavuz Notunun talimatlar›ndan ayr›lma sadece yasal hükümler, idari talimatlar veya de¤erleme sözleflmelerinin kabul edilen veya de¤ifltirilen flartlar›na uyman›n sonucu olarak yap›labilir.
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5.6.2. Standartlardan ayr›lma hükümleriyle ilgili daha
fazla bilgi UDES’in Davran›fl Kurallar› bölüm 6.8’de
ve UDES 3, bölüm 8.2’de verilmektedir.
6. Yürürlük Tarih
6.1. Bu uluslararas› de¤erleme k›lavuz notu 1 Ocak 2005
tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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