
 
 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İKTİSAT ANABİLİM DALI 

İKTİSAT BİLİM DALI 

 

 
 
 
 
 

TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLEMESİNDE 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: 

KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ ÖRNEĞİ 
 

 

Zuhal KARAKAYACI 

 

DOKTORA TEZİ 

 

DANIŞMANLAR 

Prof. Dr. Cennet OĞUZ 

Doç. Dr. Selçuk REİS 

 

 

Konya-2011 



 
 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İKTİSAT ANABİLİM DALI 

İKTİSAT BİLİM DALI 

 

 
 
 
 

TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLEMESİNDE 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: 

KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ ÖRNEĞİ 
 

 

Zuhal KARAKAYACI 

 

DOKTORA TEZİ 

 

DANIŞMANLAR 

Prof. Dr. Cennet OĞUZ 

Doç. Dr. Selçuk REİS 

 

Bu çalışma S.Ü. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
08103004 nolu Doktora tez projesi olarak desteklenmiştir. 

 

Konya–2011



iii 
 

 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 

 

BİLİMSEL ETİK SAYFASI 
 

Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe 
ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik 
davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez 
yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden 
yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 

Zuhal KARAKAYACI 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 
DOKTORA TEZİ KABUL FORMU 

 
Zuhal KARAKAYACI tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Değerlemesinde 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması: Konya İli Çumra İlçesi Örneği başlıklı 

bu çalışma 28.06.2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda 

oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından doktora tezi olarak 

kabul edilmiştir. 

 

 

 

Prof. Dr. Cennet OĞUZ Danışman  

Doç. Dr. Selçuk REİS II.Danışman  

Prof. Dr. Kemal ESENGÜN Üye  

Doç. Dr. Doğan UYSAL Üye  

Doç. Dr. Hakan KARABÖRK Üye  

Doç. Dr. Yusuf ÇELİK Üye  

 

 

 



v 
 

ÖNSÖZ 

 

Birçok ekonomik faaliyette ana materyal olarak kullanılan tarım arazilerinin 
değerlemesi gün geçtikçe artan bir öneme sahiptir. Bu önemli ve zorlukları olan 
faaliyetin çağın yeniliklerine uygun bir şekilde ve yeni yöntemler uygulayarak 
yürütülebilmesi değerleme bilimine farklı bir boyut kazandıracaktır. Bu gayretle yola 
çıkarak hazırlanan bu çalışmada; desteğini esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. 
Cennet OĞUZ’a ve bu çalışma vesilesiyle tanıştığım ve tez çalışması sürecinin tüm 
aşamalarında bilimsel katkılarıyla çalışmama büyük destek sağlayan ikinci danışman 
hocam Doç. Dr. Selçuk REİS’e teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tez izleme jürilerinde 
çalışmanın şekillenmesi ve olgunlaşmasına katkılarından dolayı tez izleme komitesi 
üyesi Doç. Dr. Doğan UYSAL’a ve jüri üyeleri Prof. Dr. Kemal ESENGÜN’e, Doç. 
Dr. Hakan KARABÖRK’e ve Doç. Dr. Yusuf ÇELİK’e şükranlarımı sunarım. 

Çalışmanın başlangıç aşamasından itibaren görüşlerini ve desteklerini 
esirgemeyen tüm hocalarıma, çalışmanın en önemli aşamalarından biri olan veri 
toplama aşamasında verileri temin etmemde yardımcı olan tüm kurum, kuruluşlara 
ve anket yaptığım üreticilere teşekkür ederim. Çalışmanın özellikle ekonometrik 
analizleri aşamasında desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU’na 
teşekkür ederim.  

Tez sürecinin her aşamasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen çok 
değerli aileme, bu süreçte yaşadığım tüm zorluklara ve kendi sıkıntılı doktora 
sürecine rağmen desteğini esirgemeyen sevgili eşim Dr. Özer KARAKAYACI 
şüphesiz teşekkürlerin en büyüğünü haketmektedir. Ayrıca doktora eğitimime 
başladığım dönemde hayatıma bir ışık gibi doğan biricik kızım Elif Sena’ya bu 
süreçte ondan çaldığım her an için sonsuz teşekkürler.  

 

 

 

Haziran 2011                                                                              Zuhal KARAKAYACI 

 

 

 



vi 
 

 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 Ö
ğr

en
ci

 
 

Adı Soyadı Zuhal KARAKAYACI Numarası    054126001007 
Ana Bilim D. İktisat 
Danışmanı Prof. Dr. Cennet OĞUZ , Doç. Dr. Selçuk REİS 

Tezin Adı Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin Kullanılması: Konya İli Çumra İlçesi Örneği 

 
ÖZET 

Bu çalışmada tarım arazilerinin değerlemesinde geniş bir kullanım alanına 
sahip bilgi teknolojisinin bir ürünü olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
kullanılmıştır. CBS, tarım arazilerinin değerlemesinde, değere etki eden 
faktörlerin harita ortamında gelir yöntemi ile hesaplanan arazi değerine dahil 
edilmesiyle değer haritaları üretmek için kullanılmıştır. 

  Tarım arazilerinin değerlemesinde amaca göre farklı yöntemler tercih 
edilmekle birlikte genel olarak gelir yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmada 
öncelikle bu yöntemin uygulanması için incelenen tarım arazilerinin yaygın 
münavebe sistemine göre rantları ve çalışma alanı için geçerli kapitalizasyon 
oranı belirlenmiştir. Çalışma alanı için ortalama kapitalizasyon oranı % 6.7 
olarak tespit edilmiştir. Gelir yöntemine göre arazi değerleri uygulanan 
münavebe sistemine göre, 1336.57 TL/da ile 2617.91TL/da değeri arasında 
değiştiği belirlenmiştir. Brüt Gelir Çarpanı yöntemine göre çalışma yöresi için 
Çarpan 3.70 olarak tespit edilmiştir. Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, bitki 
deseni, anayola uzaklık, tali yola uzaklık, köy merkezine uzaklık, ilçe merkezine 
uzaklık, sulama kaynağına uzaklık ve toprak kalite indeksi (derinlik, tekstür, 
ana materyal ve eğim) gibi arazi değerini etkileyen faktörler CBS ortamında 
altlık olarak ele alınmış ve gelir yöntemiyle elde edilen ortalama değerlere CBS 
tekniğiyle dahil edilmiştir.  

 Tarım arazilerinin değerine etki eden faktörlere Analitik Hiyerarşi 
Süreci (AHP) metoduyla ağırlıklar belirlenmiştir. AHP yöntemiyle elde edilen 
ağırlıklara göre en önemli faktörlerin sırasıyla Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, 
bitki deseni ve sulama kanalına uzaklık faktörleri olduğu tespit edilmiştir. Gri 
İlişkisel Analiz yöntemiyle, çalışmada incelenen her bir parsel için % 5.72 ile % 
6.16 arasında kapitalizasyon oranları hesaplanmıştır. İncelenen parsellerin gelir 
yöntemine göre değerleri, kapitalizasyon oranları ve faktör ağırlıkları CBS 
ortamında analiz edilerek değer haritaları oluşturulmuştur. Yapılan analizler 
sonucunda arazi değerleri 1500 TL/da ile 4100 TL/da arasında bulunmuştur.  

Tarım arazilerinin değerlemesinde CBS tekniğinin uygulanması ve değere 
etki eden faktörlerin ayrı ayrı CBS ortamında ifade edilmesi; insan hatası 
olasılığının azalmasına, zaman tasarrufuna ve doğruluk olasılığının yüksek 
olmasına imkan sağlamaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Tarım Arazisi, Değerleme, AHP, Gri İlişkisel Analiz,  
CBS 
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Tezin İngilizce Adı Using Geographic Information Systems in Agricultural 
Land Valuation: The Case of Konya Province Cumra 

 
SUMMARY 

In this study, Geographic Information Systems (GIS) that is a product of 
information technology with a wide range of uses were used to in valuation of 
agricultural lands. In valuation of agricultural lands, GIS was used for comprising 
value map that was constituted by including the factors affecting the value in the 
value of agricultural lands is calculated by the income method.   

Agricultural land value to determine is used the income method depending on 
the purpose in general. In this study, firstly it was determine rent that is calculated 
according to the common crop rotation in research area and the capitalization rate 
applicable to the research area. The average capitalization rate of 6.7% was 
calculated for the research area. Land values were determined between 1336.57 
TL/da and 2617.91TL/da according to the income method depending on the 
rotation system. The multiplier was determined to be 3.70 for the case of study 
according to gross income multiplier. The factors affecting the value such as soil 
class, crop pattern, the distance from the main road, the distance from the 
secondary road, the distance from the village center, the distance from the town 
center, the distance from the source of irrigation and soil quality index (depth, 
texture, parent material and slope).  

The weights were determined with Analytical Hierarchy Process (AHP) method 
for factors affecting the value of agricultural land. The most important factors 
affected the value of agricultural land is class of soil, crop pattern, irrigation canal 
according to the weights obtained with AHP method. Capitalization ratios were 
calculated between 5.72% and 6.16% for the examined each parcel in the study 
with Grey Relational Analysis method. Analyzing the values according to the 
income method, capitalization rates and factor weights of the examined parcels in 
GIS, value maps were comprised. As a result of analysis land values were found 
between 1500 TL/da and 4100 TL/da. 

Using GIS techniques in valuation of agricultural land and being signified the 
factors affecting the value separately in GIS enable to reduce the probability of 
human error, increase the probability of accuracy and time savings.  

Key Words: Agricultural Land, Valuation, AHP, Grey Relation Analysis, GIS 
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1. GİRİŞ 

1.1. Çalışmanın Önemi 

Kırsal kalkınma çalışmaları, Türkiye’nin uzun vadede temel amacı olan küresel 

düzeyde etkili dünya devleti olma yolunda bir adım olarak görülmektedir. Kırsal 

kalkınma çalışmalarında kırsal alanın ülke ekonomisine katkısının artırılması ve 

kırsal nüfusun yaşam standardının yükseltilmesiyle bölgeler ve kır-kent arasındaki 

gelişmişlik farklılıklarının azaltılması hedeflenmektedir (Ulusal Kırsal Kalkınma 

Stratejisi, 2006:4). Kentsel ekonomilerin gelişmesi, kentsel ve kırsal alanlar 

arasındaki işlevsel ilişkilerin güçlenmesi imkanını ortaya çıkarmaktadır. Buna karşın, 

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde kırsal alanlar, kentsel alanların 

gösterdiği gelişme ivmesini yakalayamamıştır. Bu kapsamda, gerek beslenme 

açısından gerekse ticaret açısından ülke ekonomisine önemli katkıları olan kırsal 

alanın her yönüyle incelenmesi, sosyal ve ekonomik yaşam standardının 

yükseltilmesi amacına ulaşılabilmesi için gerekli görülmektedir.  

Kırsal alanda bulunan taşınmazlar, bu kesimde yaşayan insanlar için hem bir 

yaşam tarzı hem de bir ekonomik güçtür. Bu nedenle taşınmazlar belirli bir öneme 

sahiptir. İnsanların yaşamında ekonomik ve sosyal anlamda çok önemli bir yere 

sahip olan taşınmazların birçok amaca bağlı olarak değerlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca son yıllarda Türkiye’de bir yatırım aracı olarak görülen 

taşınmaza dayalı bir sermaye piyasası gelişmiştir.  

Dünyada ve Türkiye’de kamusal faaliyetlerin yürütülebilmesinde önemli paya 

sahip olan taşınmaz değerlemesi konusu, gündemde daima yerini muhafaza 

etmektedir. Kamulaştırma, vergilendirme, özelleştirme, kredilendirme, sigortacılık, 

arazi toplulaştırması gibi konularda başvurulan taşınmaz değerlemesi, gerek kamu, 

gerekse bireysel hakların korunmasında çok önemli bir uzmanlık alanıdır. Buna 

rağmen, Türkiye’de taşınmaz değerlemesi uygulama açısından tam anlamıyla bir 

tabana oturtulamamış olup, hukuki yapısında da problemler olan bir alandır.    
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Birleşmiş Milletler’e göre taşınmaz, yaşama memnunluk ve çekicilik 

kattığından bir değeri vardır. Bu çekicilik; konut, mal üretimi, tarımsal üretim ve kira 

geliri sayesinde olmaktadır (Nişancı, 2005). Tarımsal üretimin esas öğesi olan 

arazinin yerleşim, sanayi ve ulaşım gibi sektörlerde de kullanımı söz konusudur. 

Farklı sektörlerden tarım arazilerine olan talep artışı, tarım arazilerinin değerlerinin 

artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla tarım arazilerinin değerleme konusu 

güncelliğini artan bir seyir ile korumaktadır. 

Taşınmaz malikleri, taşınmazları ekonomik bir yatırım aracı olarak 

gördüğünden sosyal ve ekonomik açıdan taşınmazlara büyük önem vermektedirler. 

Bu nedenle taşınmazların değerleri insanlar için önemli bir kriterdir. Değer ise 

insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan mal ve hizmetlere verilen nispi önem 

olup, insanların mallar arasında karşılaştırma yapmaları sonucu oluşmaktadır (Erkuş 

ve Tanrıvermiş, 2004: 1). Değerlemede objektiflik çok önemli bir faktör olduğundan 

objektifliğin sağlanabilmesi için taşınmaz değerlemesinde belirli esasların 

uygulanması gerekmektedir. Buna rağmen, ekonomideki hızlı değişimlerin yanı sıra 

taşınmazlara ait veri tabanının henüz istenilen düzeyde olmaması nedeniyle taşınmaz 

fiyatlarındaki değişim oranlarını sağlıklı bir şekilde takip ve tahmin etmek oldukça 

güçtür. Dolayısıyla, taşınmaz alım-satımında hem alıcı hem de satıcı malın değer 

tespitinin bir profesyonel tarafından yapılmasını tercih etmektedir. Bu nedenle, 

taşınmaz değerlemesinin önemi, son yıllarda artış göstermiş ve bir sektör halini 

almıştır.  

Değerleme çalışmalarında değerlemeye konu olan taşınmaza ilişkin her türlü 

ekonomik, sosyal, yasal ve teknik sorgulamaların yapılabileceği güvenli bir bilgi 

sistemi olmalıdır. Çünkü taşınmaz değerlemesinin merkezinde bilgi vardır 

(McCluskey vd., 1997). Ancak Türkiye’de bilgi elde etmek kolay olmamaktadır. 

Taşınmaz değerinin belirlenmesinde taşınmazın tanımlanmasını sağlayan bir veri 

tabanından yararlanılması gerekmektedir. Taşınmazlar için oluşturulacak bir veri 

tabanı ile taşınmaz hakkında her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşmak mümkündür. 

Türkiye’de uluslararası değerleme standartlarına uyan bir taşınmaz bilgi sisteminin 

oluşturulması ve bu taşınmaz bilgi sisteminin Avrupa Birliği uyum çerçevesinde 
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gerçekleştirilen düzenlemeler dahilinde en kısa sürede gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  

Türkiye’de taşınmaz değerlemesinde teknik ve hukuki bir altyapının 

oluşturulması, ülke ekonomisine önemli kazançlar sağlayacaktır. Bu altyapının 

oluşturulmasında en büyük sorun, taşınmazların gerçek değerlerinin belirlenmesinde 

yaşanılan problemlerdir. Taşınmaz değerlemesinde çok sayıda veriye ihtiyaç olması, 

bu verilerde zamanla meydana gelebilecek değişikliklerin uygulamaya entegresinin 

zor olması ve tarımsal taşınmazlar için bu verileri sağlıklı olarak tespit etmenin pek 

mümkün olmaması gibi problemler mevcuttur. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli 

taşınmaz değerlemesi ile bir sistem dahilinde yapılacak olan değerleme çalışmaları 

bu sorunlara büyük ölçüde çözüm getirecektir. CBS destekli değerleme çalışmaları 

ile dijital değer haritaları üretilebilmektedir. Dijital ortamda elde edilen değer 

haritaları, birçok alandaki işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlayabilmektedir. 

Tarım arazilerinin değerlemesinde CBS teknolojisiyle yasal ve teorik olarak 

kullanılması gereken yöntem olan gelir yönteminin entegresi, değere etki eden 

faktörlerin de ele alınmasıyla objektif bir değer ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu 

durumda değerleme konusunda taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşanmayacaktır. 

Türkiye için yeni sayılabilecek bir teknoloji olan CBS, her sektörde hızla yerini 

almaya başlamıştır. Taşınmaz değerlemesi alanında son yıllarda kentsel alanda 

çalışmalar yapıldığı halde kırsal alanda yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Tarımsal 

değerleme, tarımın kendine özgü yapısı ve tarımsal kayıt sisteminin bulunmaması 

itibariyle karmaşık bir yapıya sahiptir. Tarımsal üretimin doğal koşullara bağlı 

olmasından dolayı, her yıl düzenli olarak aynı verim alınamamaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de tarım işletmeleri, aile işletmesi yapısında olduğundan masrafların ve elde 

edilen gelirlerin net olarak tespit edilmesi güçtür. Dolayısıyla değerleme işleminin en 

önemli aşaması olan veri toplama aşamasında güçlükler yaşanmaktadır. Bu nedenle 

tarımsal değerleme çalışmaları için bir konumsal bilgi sistemi oluşturularak bu 

karmaşık yapı ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye’de bu yönde yeterli çalışma 

olmamasından dolayı bu çalışma yapılmıştır.   
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Çalışma, Türkiye’deki tarım arazilerinin değerleme yöntemlerinin diğer 

taşınmazlara göre farklı olmasından dolayı gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki 

taşınmaz değerlemesi konusunda yapılan çalışmalardan farklı bir yapıdadır. 

Çalışmada, diğer değerleme yöntemlerine göre uygulaması biraz daha zor olan gelir 

yöntemi için bilgi sistemi oluşturularak sistematik olarak uygulanması sağlanmıştır. 

Tarımsal ürünlerin maliyetini, gelirini ve yöre için geçerli olan kapitalizasyon oranını 

hesaplamayı gerektiren gelir yöntemini sistem dahilinde hesaplamak, tarım 

arazilerinin değerleme çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacaktır.  

Tarım arazileri homojen yapıda olmadığından her tarım arazisi farklı niteliklere 

sahiptir. Ayrıca her tarım arazisi kent merkezine uzaklık, yola uzaklık, su kaynağına 

uzaklık gibi estetik faktörlerden farklı ölçülerde etkilenmektedir. Bu bakımdan tarım 

arazisinin değerine etki eden faktörlerin değerlemede ele alınması gerekmektedir. 

Değere etki eden faktörlerin tarım arazisi değerine yansıtılmasında istatistiksel ve 

matematiksel yöntemlerin kullanılması mümkündür. Çalışmada özellikle değere etki 

eden faktörlerin CBS kullanılarak görsel şekilde ele alınması değerleme bilimine 

anlam kazandırmaktadır. Ayrıca değere etki eden faktörlerin değerlemeye 

alınmasında farklı iki yöntemin (Gri İlişkisel Analiz ve Analitik Hiyerarşi Süreci) 

uygulanabilirliği ispatlanmıştır.  

1.2. Çalışmanın Amacı 

Küreselleşme çağı olarak nitelendirilen günümüzde, taşınmaz değerlemesi 

konusunda gerçekleşen gelişmelerin yanı sıra dünyada her alanda sürekli olarak çok 

boyutlu ve çarpıcı gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle bilgi teknolojisindeki 

gelişmeler, mevcut yapıları ve tüm ilişkileri önemli düzeyde etkilemektedir. Mevcut 

bilgilerin etkin olarak kullanılması ve anlam kazanması için gerekli olan verilere 

sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek için amaca uygun bilgi sistemlerinin kullanılması, 

hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurmada etkili olmaktadır. Bilgi sistemleri, çok 

farklı alanlarda insanlığa önemli düzeyde hizmet etmektedir. Özellikle mekana ve 

konuma dayalı bilgilerin analizinde Coğrafi Bilgi Sistemleri önemli rol 

oynamaktadır. 
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Türkiye’de taşınmaz değerlemesi ile ilgili objektif bir fiyatlandırma sistemi 

olmadığından değer tespitlerinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Taşınmazlara ait 

değerlerin belirlenmesinde yaşanan güçlükler, birim değer yerine kullanılabilecek 

yeni bir değerleme modeline olan gereksinimi ortaya koymaktadır. Taşınmazların 

rayiç değerleri yerine, parsel değerine etki eden faktörlerin fonksiyonel bir değeri 

kullanılabilir. Böyle bir modelin kurulması, parsel bazlı, çok sayıdaki konumsal 

verinin bir veri tabanında toplanması, işlenmesi analiz edilmesi ve sorgulanmasını 

gerektirmektedir. CBS, bu kapsamda geliştirilmiş önemli bir karar-destek sistemidir 

(Yomralıoğlu vd., 2007:1). Taşınmazların değerine etki eden faktörleri dikkate alarak 

ve bu bağlamda nesnel ölçütler geliştirerek değerleme yapılmasında CBS önemli bir 

araç olarak kullanılabilmektedir.  

Tarımsal taşınmazların en önemlisi olan tarım arazilerinin homojen olmayan 

yapılarından dolayı her bir parsel için ayrı değer tespiti gerekmekte ve bunun için 

değeri etkileyen faktörlerin değerlendirmeye alınması gereksinimi ortaya 

çıkmaktadır. Bu noktada tarım arazilerinin değerlerini tahmin etme aracı olarak çok 

sayıda veri setine ihtiyaç vardır. CBS kullanımının yaygınlaşması ile dijital veri alış-

verişi ve paylaşımı artarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Taşınmaz değerlemesi için 

farklı kaynaklardan elde edilen veriler entegre edilerek bir araya getirildiğinde 

kullanıcıların gerekli bilgilere kolay ulaşımı sağlanmış olacaktır. Bu amaçla 

mekansal verinin elde edilmesine, saklanmasına, kontrol edilmesine, 

manipülasyonuna, analizine ve gösterimine yarayan bir sistem olan Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinden (CBS) yararlanılabilir. CBS teknolojisi kullanılarak hem taşınmaz 

değerlemesine ait olan çok sayıda veri kontrol altında tutulabilinecek hem de objektif 

bir değer olması gereken taşınmaz değerinin bilgisayar ortamında hesaplanması 

sağlanarak taşınmazın değerini etkileyen faktörler de kullanılarak matematiksel bir 

model oluşturulabilecektir. Böylece bir standardı olmayan, zaman ve emek 

gerektiren, işlemleri zor olan taşınmaz değerlemesine yeni bir sistem geliştirilerek 

değerleme bilimine önemli katkı sağlamış olacaktır. Ayrıca CBS teknolojisinin 

yaygın olarak kullanımı disiplinler arası işbirliğini artırmaya katkı sağlayacaktır. 
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Bir ülkede kalkınmanın, gelişmenin ve yeniliklerin gerçekleştirilebilmesi için 

öncelikle mikro düzeyde çalışmalar yapılması yararlıdır. Yapılan araştırmada bu 

amaç doğrultusunda mikro ölçekte bir çalışma alanı belirlenerek, tarımsal 

taşınmazların değerlemesinde bilgi sistemi oluşturulmasının bir ön çalışması olarak 

değer haritaları oluşturulmuştur. Taşınmazın değerini etkileyen faktörler içerisinde 

çevresel faktörler bulunmakta olup, değerleme işlemini yapmadan önce çalışma 

alanını incelemek yararlı olacaktır. Çalışmada Konya ilinin tarımsal yapısını temsil 

etme özelliğine sahip olmasından dolayı çalışma bölgesi olarak seçilen Çumra 

ilçesinde yakın zamanda kurulan şeker fabrikasının tarım arazilerinin değerine etkisi 

göz ardı edilmemelidir. Kırsal alanda kurulan bir sanayi tesisi, bölgenin ekonomik ve 

sosyal gelişmişliği açısından büyük öneme sahiptir ve hem kırsal nüfusun hem de 

sanayi tesisinin avantajları düşünüldüğünde kırsal alanda kurulan bir sanayi stratejik 

karar niteliği taşımaktadır. Kırsal nüfus için pazara yakınlık ve istihdam, fabrika için 

hammaddeye yakınlık ve ulaşım maliyetinin azalması, işgücü istihdamının kolay 

sağlanması gibi avantajlar bulunmaktadır. Bu faktörler, aynı zamanda arazinin 

değerini etkileyen faktörlerdir ve değerleme işlemlerinde dikkate alınmalıdır. 

Türkiye’de taşınmazların değerlemesinde CBS’nin kullanılması üzerine 

bugüne kadar kentsel taşınmazlarda çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, tarımsal 

taşımazların değerlemesi konusunda bilimsel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

bağlamda çalışma, hem bilimsel çalışma olarak değerleme literatürüne katkı niteliği 

taşıyacak hem de uygulama olarak değerleme işlemlerine bir yenilik getirmeyi 

amaçlamaktadır.  

Çalışmanın esas amacı tarım arazilerinin değerlemesinde standardizasyonun 

sağlanması olup, özet olarak bu çalışmada; 

 tarımsal taşınmazların değerlemesi için gerekli harita altlıklarının 

belirlenmesi, 

 çalışma alanındaki tarım arazilerine ait konumsal, yasal ve çevresel tüm 

bilgilerin bir veri tabanında toplanmasını sağlamak, 

 çalışma alanındaki tarım arazilerinin değerlerini hesaplayabilmek için CBS 

destekli bir sistemin oluşturulmasını sağlamak, 
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 tarım arazilerinin değerlemesinde yasal olarak kullanılması gereken gelir 

yöntemini CBS yazılım programlarından yararlanarak sisteme dahil edip, 

hesaplamaların bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak, 

 tarım arazilerinin değerlerine etki eden faktörleri tespit ederek, puanlama 

yöntemiyle bu faktörlerin etki derecelerini ölçmek amacıyla analizler yapmak ve 

model oluşturmak, 

 çalışma alanı olarak seçilen Çumra Şeker Fabrikasının çevresindeki tarım 

arazilerinin değerine ne ölçüde ve ne miktarda etki ettiğini tespit etmek, 

 çalışma alanındaki tarım arazilerinin elde edilen harita ve grafik bilgilerini 

sayısallaştırarak değer haritalarını oluşturmak, 

 tarımsal taşınmazların değerlemesinde bilgi sistemlerinin kullanılması 

konusundaki bilimsel çalışma eksikliğini kapatması olarak amaçlanmaktadır. 

1.3. Çalışmanın Kapsamı 

Çalışmanın ilk bölümünde konunun amacı, önemi ve taşınmaz değerlemesi, 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi 

verilmiştir. İkinci bölümde literatür araştırmasına dayalı olarak çalışma ile ilgili 

kavramsal çerçeveye yer verilmiş olup, taşınmaz değerlemesi ve CBS hakkında genel 

bilgiler, değerleme yöntemleri, dünyada ve Türkiye’de taşınmaz değerlemesi ve CBS 

ile ilgili uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir.  

Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan materyal ve izlenen yöntem 

açıklanmıştır. Dördüncü bölümde çalışma alanı hakkında coğrafi, ekonomik ve 

tarımsal yapı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Beşinci bölümde araştırma bulguları 

bulunmaktadır. Altıncı bölüm, araştırma sonuçlarını ve değerlendirmeyi 

içermektedir.    

1.4.  Konuyla İlgili Çalışmalar 

Yomralıoğlu (1993) çalışmasında kentsel arsa-arazi düzenlemesinde 

taşınmazların nesnel değerlerini esas alan bir model geliştirmiştir. Söz konusu 
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taşınmazların düzenleme öncesi ve sonrası birim değerlerini CBS teknikleriyle 

belirleyerek vektörel tabanlı taşınmaz değer haritalarının üretimini gerçekleştirmiştir. 

Bible ve Hsieh (1994) tarafından yapılan çalışmada konut kiralarının 

analizinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanması açıklanmıştır. Çalışmada 

apartman dairesinin kira değerinin belirlenmesinde bölgesel faktörlerin potansiyel 

öneminin CBS teknolojisiyle nasıl tespit edileceği vurgulanmaktadır. Oluşturulan 

modelde yer alan değişkenler beş kategoride ele alınmıştır; mesleki değişkenler 

(toplam işçiler içerisinde çiftçilerin oranı vb.), gelir değişkenleri (kiralama 

masraflarının hanehalkı gelirine oranı), rekabet değişkenleri (bölgedeki diğer 

apartmanların sayısı), zaman değişkeni ve mesafe değişkenleri (okul, alışveriş 

merkezi gibi yerlere uzaklık). Bu kategorileri ayrı ayrı ele alan 6 model kurulmuş ve 

değişkenler değerlendirilmiştir. Sonuçta; sadece bağımsız olarak apartman dairesinin 

özellikleri değil bölgesel faktörlerinde apartman dairelerinin kiralarını belirlemede 

önemli olduğu belirlenmiştir.  

Rodriguez ve arkadaşları (1994) taşınmaz analizlerinde Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin kullanımı üzerine bir çalışma yapmışlardır. Taşınmazın değerini 

etkileyen faktörler kullanılarak Çoklu Regresyon Analizi yapılmış ve model 

oluşturulmuştur. Çalışmada taşımazların analizinde, taşınmazın bulunduğu bölgenin 

çok önemli olduğu ve bölge ile ilgili değişkenlerin (özellikle mesafe değişkenlerinin) 

CBS teknolojisiyle kolaylıkla üretildiği ve analizleri büyük ölçüde kolaylaştırdığı 

tespit edilmiştir.  

Tanrıvermiş (1996) tarafından yapılan çalışmada çevre kirliliğinin tarıma 

verdiği zararların değerinin biçilmesinde kullanılabilecek yöntemler incelenmiş ve 

uygun olan yöntemler Samsun Gübre ve Karadeniz Bakır Fabrikalarına 

uygulanmıştır. Bitkisel ürün zararları ile fabrikalardan uzaklık arasında ters bir ilişki 

belirlenmiştir. Ayrıca bölgede kirliliğin, kuru tarım arazilerinin ortalama pazar 

değerinde %1.79 ve sulu tarım arazilerinde ise %1.92 oranında azalmaya neden 

olduğu tespit edilmiştir.  
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Birinci (1997) Erzurum ve Erzincan illerinde tarım arazilerinin değerleri ve bu 

değerlere etki eden çeşitli faktörler ele alınmıştır. Yapılan istatistiksel çalışma 

sonucunda Erzurum ili sulu arazileri için estetik konum ve eğim, kıraç araziler için 

arazi şekli değeri etkileyen faktör olarak tespit edilmiştir. Erzincan ili sulu arazileri 

için ise estetik konum, parçalılık durumu ve arazi şekli etkili faktörler olarak 

bulunmuştur. 

Engindeniz (1998) tarafından yapılan çalışmada arazi değerlerinin tahmini için 

çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Arazi değeri bağımlı değişken kabul edilerek 11 

adet bağımsız değişkenden yararlanılarak doğrusal ve çift logaritmik regresyon 

denklemleri oluşturulmuştur. Bağımsız değişkenler olarak arazinin büyüklüğü, il 

merkezine uzaklığı, ilçe merkezine uzaklığı, köy merkezine uzaklığı, anayola 

uzaklığı, eğim durumu, çakıl durumu, şekli, bulunduğu yerleşim biriminin nüfusu, 

uygulanan münavebe sistemi ve araziden elde edilen gelir faktörleri ele alınmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre doğrusal regresyon modeli ile arazi değerindeki değişimin 

ele alınan faktörler ile %53’ünün açıklanabildiği tespit edilmiştir. 

Hurma (2000) Tekirdağ İlinde yaptığı araştırmasında yörede gelir yöntemine 

göre arazi değerlerini kıraç araziler için 186 676 860 TL/da, sulu araziler için 289 

004 350 TL/da bulurken pazar değeri yöntemine göre ise kıraç araziler için 173 500 

000 TL/da, sulu araziler için 303 333 333 TL/da olarak tespit etmiştir. Ayrıca turizm 

ve sanayi alanlarına yakın olan arazilerin değerlerindeki farklılıkları ortaya 

koymuştur. Sanayi bölgelerinde arazi değerleri 1 431 250 000 TL/da bulunurken 

turizmin yoğun olduğu bölgelerde 1 360 000 000 TL/da olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bölgeler araştırmacı tarafından gelir yönteminin uygulanmasının güç olduğu alanlar 

olarak nitelendirilmiştir.   

Turoğlu (2000) tarafından ders kitabı niteliğinde hazırlanan çalışmada Coğrafi 

Bilgi Sistemlerinin temel kavramları ve işleyişi hakkında genel bilgiler, bu alanda 

çalışmaya yeni başlayan kişilerin anlayabileceği dilde açıklanmıştır. 
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Yalpır (2000) çalışmasında Konya ilindeki kentsel alanlarda bulunan 

taşınmazların değerlemesini yapmıştır. Taşınmazın değerini etkileyen faktörler ele 

alınarak istatistiki analizler yapılmıştır. 

Yomralıoğlu (2000) tarafından hazırlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel 

Kavramlar ve Uygulamalar” isimli çalışmada Bilgi Sistemlerinin, CBS’nin genel 

kavramları, uygulamaları, yazılım ve donanım bilgileri, programları ve Uzaktan 

Algılama hakkında bilgiler verilmiştir. 

Benhardsen (2001) tarafından hazırlanan çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 

uygulama alanları hakkında genel bilgiler verilmiştir.  

Engindeniz (2001) araştırmasında öncelikle kavaklıkların değerinin 

biçilmesinde uygulanabilecek esasları açıklamış ve İzmir Küçük Menderes 

Havzasında mevcut kavaklıklara bilimsel esas ve yöntemler kullanılarak değer 

takdiri yapılmıştır. Kavaklıkların çıplak arazi değerleri pazar değeri ve gelir 

yöntemlerine göre, ağaç değerleri ise pazar değeri, maliyet ve gelir yöntemlerine 

göre biçilmiştir. Kavaklıklara değer biçmede en uygun yöntemin Pazar değeri ile 

gelir yönteminin birlikte kullanılmasıyla mümkün olacağı açıklanmıştır. 

Ventalo ve Williams (2001) taşınmaz değerlemesi konusunda hazırladıkları 

çalışmada taşınmaz değerlemesinin temel esaslarını, yöntemlerini ve örnek 

çalışmaları vermişlerdir. Örnek çalışmalar genel itibariyle kentsel taşınmazlara 

yönelik hazırlanmıştır. Bu çalışma ile kentsel ve tarımsal taşınmazların değerlemeleri 

arasındaki farklılıklar görülebilmektedir.   

Bastian ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan çalışmada tarım arazilerinin 

değerlemesinde CBS kullanılarak arazi rahatlığı ve çevresel faktörleri ölçülmüştür. 

Çalışma alanı 3 bölgeye ayrılmış ve aynı kriterler bu bölgeler için ayrı ayrı istatistiki 

analiz edilmiştir. CBS’nin kullanılması sayesinde her bir parsel için değeri etkileyen 

faktörün belirlenebileceği ortaya konulmuştur.  

Heywood ve arkadaşları (2002) hazırladıkları çalışmada Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin içerikleri, esasları ve uygulama alanları hakkında bilgiler ve örnekler 
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vermişlerdir. Verilen uygulama alanları arasında kamusal hizmetler, çevresel 

yönetim, ticaret, sağlık, eğitim gibi aktivitelerin yanı sıra taşınmaz değerlemesi de 

bulunmaktadır. 

Clarke (2003) tarafından hazırlanan kitapta CBS’nin temel esasları ve işleyişi 

hakkında genel bilgiler ve örnek çalışmalar verilmiştir. Verilen örneklerde taşınmaz 

değerlemesinde de CBS’nin kullanılabileceği açıklanmıştır.  

Nişancı (2003) tarafından yapılan çalışmada kentsel taşınmazların değer 

haritasının oluşturulmasında izlenen aşamalar açıklanmıştır. Taşınmazın değerini 

etkileyen faktörlere puanlama usulü ile puanlar verilerek elde edilen değerler 

haritalarla çakıştırılarak değer haritaları oluşturulduğu anlatılmıştır.  

Tanrıvermiş ve arkadaşları (2004) hazırladıkları çalışmada belirli karayolu 

güzergahlarında kamulaştırılacak arazilerin kamulaştırma bedellerini belirlemek için 

ilgili yörelerde kapitalizasyon oranlarını ve tek yıllık bitkiler için uygulanan 

münavebe sistemlerine göre arazilerin net gelirlerini tespit ederek bu kriterlere göre 

arazilerin değerlerindeki farklılıklar ortaya konulmuştur. Ayrıca kamulaştırma 

bedellerinin tespitinde yaşanılabilecek sorunlar ve çözüm yolları ele alınmıştır. 

Bellver ve Mellado (2005) çalışmalarında tarım arazisinin değerlemesinde 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) modelini uygulamışlardır. Çalışmada aynı alanda 

bulunan ve benzer iki adet tarım arazisi pilot olarak alınmış ve bunlara benzer 

üçüncü bir tarım arazisinin değeri AHP yöntemi ile belirlenmiştir. Değişken olarak 

verimlilik, toprak kalitesi ve ulaşılabilirlik ele alınmıştır. Yapılan çalışmada değer 

belirlemede sadece geleneksel yöntemlerde kullanılan kantitatif değişkenler değil 

kalitatif değişkenlerinde değerlendirmeye alınabileceği vurgulanmıştır. 

Nişancı (2005) tarafından yapılan çalışmada birden çok taşınmazın değerini 

aynı anda belirlemek üzere nominal taşınmaz değerleme yöntemine dayalı olarak, 

bazı taşınmaz değer ölçütleri formüle edilerek, taşınmaz arası değer dağılımlarının 

parametrik gösterimi sağlanmıştır. Trabzon kenti ve İstanbul’un bazı ilçeleri için 

taşınmazları etkileyecek değer ölçütlerinin bütüncül olarak CBS ile objektif bir 
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şekilde analizi gerçekleştirilip kentsel alanlara ait güncel, farklı disiplinlere altlık 

olabilecek nitelikte dinamik taşınmaz değer haritaları üretilmiştir. Ayrıca nominal 

değerler ile referans değerleri arasında karşılaştırma amacıyla yapılan istatistiksel 

testler sonucunda, nominal yaklaşımlı taşınmaz değerleme modelinin geçerli olduğu 

tespit edilmiştir. 

Alkan ve arkadaşları (2006) yaptıkları çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 

ağ analizi tekniği ile emlak vergi değerlerinin takibi için veri tabanı oluşturmuşlardır. 

Veri tabanı tasarımında varlık-ilişki diyagramı ile İlişkisel Veri Modeli oluşturularak 

araştırma konusu ile ilgili öznitelik bilgileri tablolar halinde sunulmuştur. 

Pagourtzi ve arkadaşları (2006) CBS tekniği ve fuzzy teorisi entegresini 

kullanarak taşınmaz analizi bilgi sisteminde yapılanmayı denemişlerdir. Fuzzy 

teorisinde taşınmazın değerini etkileyen faktörler 0-1 arasında değerler verilerek 

sisteme aktarılmaktadır. Değişkenlere istatistiksel testler uygulanarak fuzzy teorisi ile 

yorumlamalar yapılmıştır.  

Sönmez ve Sarı (2006) yaptıkları çalışmada Uzaktan Algılama (UA) ve 

Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS), tarım tekniklerini geliştirmek adına kullanmak 

amacıyla örtüaltı üretim alanları için UA ve CBS temeline dayalı bir veri tabanı 

oluşturmuşlardır. Bu sayede her türlü istatistiki ve envanter bilgilerine doğru ve hızlı 

bir şekilde ulaşılabileceği belirtilmiştir. 

Üstünışık (2007) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’deki coğrafi bölgeler ve 

İstatistiki Bölge Birimleri bazında gelişmişlik sıralamasının belirlenmesi amacıyla 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GIA) metotları 

kullanılmıştır. Kullanılan göstergelerin ikili karşılaştırmalarının yapılması ve 

karşılıklı önem derecelerinin belirlenmesi için öncelikle AHP yöntemi ile ağırlıklar 

belirlenmiştir. Son olarak Gri İlişkisel Analiz uygulaması sonucunda bulunan gri 

ilişkisel derece değerleri esas alınarak sıralamalar oluşturulmuştur. 

Vyn (2007) doktora tez çalışmasında Ontario’da kentsel büyümenin kontrol 

edilmesi, tarımsal ve çevresel yapının korunması için yürütülen Grenbelt tarımsal 
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bölge politikasının tarım arazileri değerine etkisini araştırmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde Hedonik Model kullanılmıştır. Çalışmada, Greenbelt 

politikasının Greenbelt sınırları içinde ve dışındaki arazilerin değerlerine etki ettiği, 

ancak sınır içindeki arazilere negatif sınır dışındakilere ise pozitif yönde etki ettiği 

belirlenmiştir.  

Melon ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan çalışmada tarım arazilerinin 

değerlemesinde geleneksel metotlar olan karşılaştırmalı ve gelirlerin kapitalizasyonu 

metotlarına alternatif olarak Çok Kriterli Karar Verme Analizi’ne dayalı Analitik 

Network Prosesi (ANP) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) uygulanmıştır. 

Çalışmada ağaçların yaşı, verimlilik, su kalitesi gibi hem kantitatif hem de kalitatif 

değişkenler ele alınarak aynı bölgede bulunan altı örnek çiftlik değerlendirmeye 

alınmıştır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE    

2.1. Taşınmaz Değerlemesi Kavramı 

Taşınmazlar, insan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan malların nakledilemeyen, 

yerinde sabit olan grubuna girmektedir. Medeni Kanun’a göre taşınmaz “yerinde 

sabit olan şeyler” olarak tanımlanmaktadır. Terminolojide gayrimenkul olarak da 

isimlendirilen taşınmazlar, arazileri ve arazilerin üzerine sabitlenmiş olan malları 

ifade etmektedir. Uluslararası Değerleme Standartlarına (UDS) göre taşınmaz 

mülkiyeti, bir taşınmaza sahip olmaktan kaynaklanan tüm hak ve gelirleri 

kapsamaktadır (Ek-10). 

İnsanlar için sosyal ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip taşınmazların 

çeşitli amaçlar doğrultusunda değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Kamulaştırma, vergilendirme, alım-satım işlemleri, kredilendirme, imar planı 

uygulamaları, arazi toplulaştırma, sigortacılık, bankacılık, miras, zarar-ziyan tespiti, 

çevresel etki değerlendirme gibi çeşitli amaçlar için taşınmazların değerlerinin 

belirlenmesine ihtiyaç vardır. Geniş bir alanda ihtiyaç duyulan taşınmazların değer 

tespiti konusu değerleme biliminin gelişmesinde etkili olmuştur. Değerleme bilimi 

tüm dünyada artan bir ivme ile önemini korumaktadır.  

USPAP’a (The Uniform Standards of Professional Appraisal Practice-

Profesyonel Değerleme Uygulamaları Tek Düzen Standartları) göre değerleme, değer 

tahmin etmektir. Değerleme, değerlendirmeye alınan taşınmazın tanımını, taşınmazın 

özellikleri hakkında değerleme uzmanının görüşlerini, değerlemenin amacını ve/veya 

piyasadaki parasal değerini içermektedir (Ventolo ve Williams, 2001:19). Taşınmaz 

değerlemesi, objektif ve tarafsız bir şekilde, bir taşınmaza ilişkin nitelik, fayda, 

çevre, kullanım koşulları gibi faktörlerin değerlendirilmesi suretiyle söz konusu 

taşınmaz değerinin tespit edilmesi için gerekli işlemler olarak tanımlanabilir 

(Güngör, 1999). Taşınmaz değerlemesi, taşınmazın potansiyeli ve değerinin 

konumuna bağlı olarak tanımlanması temeline dayanmaktadır (Lahoz, 2007:3). 

Taşınmazlar, likiditesi düşük mallar olmasına rağmen önemli bir yatırım aracı olarak 

görülmektedir. Bu nedenle taşınmazların değeri insanlar için önemli bir kriterdir.  
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Değer, insan ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılan araçlara ve mallara 

verilen nispi önemdir (Açıl, 1984). Başka bir deyişle, bir malın önemini belirtmeye 

yarayan karşılıktır. Bu karşılığın ölçüsü bir malın alım-satımı sırasında oluşan 

fiyattır. Taşınmazın değeri, alım-satım işlemi sırasındaki konumunun kıymeti ile 

bağlantılıdır. Bu kıymet ise para ile ölçülür ve değer taşınmazın sahibinden kiracılara 

ya da yatırımcılara kadar uzanan süreçte ortaya çıkan gelecekteki getirilerin şimdiki 

değeri olarak tanımlanır (Boyce, 1975:215). Değer, insanların mallar arasında 

karşılaştırma yapmaları sonucu meydana gelen bir kavramdır. Bundan dolayı 

değerlemede objektiflik çok önemli bir faktör olup, objektifliğin sağlanabilmesi için 

taşınmaz değerlemesinde belirli esasların uygulanması gerekmektedir.  

Gereksinimlerin sınıflandırılmalarına göre birçok değer çeşidi vardır; estetik 

değer, politik değer, ruhsal değer, sosyal değer, kutsal değer gibi. Ekonomistler ve 

değerleme uzmanları öncelikle ekonomik ve piyasa değeri ile ilgilenmektedir 

(Edwin, 1905:174). Birçok ekonomist taşınmazın ekonomik değerini değişim değeri 

ya da piyasa değeri olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda ekonomik değer, arz ve 

talep güçlerinin etkileşimine bağlıdır.  

Değeri olan herhangi bir mal için, değeri oluşturan 4 faktörün mevcut olması 

gerekmektedir. Bu faktörler; talep, fayda, kıtlık ve devredilebilirlik öğeleridir. Bu 

dört faktörün tamamı mevcut ise taşınmazın bir uzman tarafından takdir edilebilecek 

bir değeri vardır. Ekonomideki arz ve talep ilkesinin işleyişi, bu dört değer 

faktörünün bir etkileşimini yansıtmaktadır. Değer biçmeye konu olan malların 

faydalı olmalarının yanı sıra kıt olmaları da değer sahibi olmalarına etkendir. Sürekli 

bir piyasası olmaması ve homojen bir yapıya sahip olmaması gibi faktörler nedeniyle 

tarım işletmesi, arazi gibi tarımsal taşınmazlara çeşitli amaçlar için değer takdiri 

yapılması gerekmektedir. Değerleme işlemleri birçok farklı amaç için 

yapılabilmektedir (Mülayim ve Tanrıvermiş, 2004). 

UDS’de, bilinen birçok ilkenin taşınmaz değerlemesinde kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Bu ilkeler; arz ve talep, rekabet, ikame, beklenti ilkeleri ve diğer 

ilkeler olarak ifade edilmektedir. Bu ilkelerin ortak yönü, taşınmazların fayda ve 
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verimlilik dereceleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilerinin bulunmasıdır (Ek-

10).  UDS’de üzerinde durulan başlıca ilkeleri açıklamakta yarar vardır; 

1. Arz ve talep ilkesi: Malın arzı ve talebine göre fiyatı değişiklik 

göstermektedir. Bir malın değerinin olması için mal arzının yanı sıra mala talebin de 

olması gerekmektedir.  

Bir malın değerinin oluşumunda etkili olan faktörler konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. “Objektif Değer Teorisi”ni benimseyen bilim adamları bir malın 

değerini arz yönünden ortaya koymakta iken, “Subjektif Değer Teorisi”ni 

benimseyenler ise talep yönünden değerlendirmektedir. Objektif Değer Teorisi 

değerin maliyet masraflarına göre oluştuğunu ve bir malın değeri ona sarfedilen 

emek ile belirlendiğinden ve insanların becerileri farklı olduğundan işgücünün 

dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır. Subjektif Değer Teorisi ise bir malın 

değerinin, o malın marjinal biriminin sağladığı faydaya göre oluştuğunu ve değerin o 

mala olan talebe göre belirleneceğini ifade etmişlerdir (Açıl, 1984:59). Dolayısıyla 

değerin oluşumunu arz ve talep yönünden ele almak gerekmektedir.  

2. Rekabet ilkesi: Piyasadaki taşınmaz arzı, bu taşınmaz için piyasadaki mevcut 

talebe nazaran daha düşük olduğunda ve böylece taşınmaz sahipleri için aşırı kar 

sağladığında piyasaya daha fazla taşınmaz girmektedir. Gelir getiren taşınmaz daima 

rekabete açıktır. Bütün taşınmaz türleri bir şekilde rekabet ilkesinin etkilerinden 

etkilenmektedir (Tanrıvermiş, 2009). 

3. İkame ilkesi: Bir malın fiyatı yükseldikçe, alıcı ihtiyacını, onun yerine 

geçebilecek başka bir malla karşılamaya yönelmektedir. Dolayısıyla, malların 

birbirlerinin yerine ikame edilebilmeleri, değerlerini doğrudan etkileyecektir. 

Piyasada birçok benzer mal varsa ve bunlardan birinin fiyatı düşükse, fiyatı düşük 

olan mala daha fazla talep olacak veya bu mal diğer malların yerine ikame edilecektir 

(Erkuş ve Tanrıvermiş, 2004). 

Tüketicinin fiyatı düşen bir maldan daha fazla satın almak istemesi, bir yandan 

gelir etkisine, diğer yandan ikame etkisine bağlı olarak açıklanabilmektedir. İkame 

etkisi, tüketicinin satın aldığı mallardan birinin fiyatının düşmesi sonucu, tüketicinin 
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nisbi olarak daha ucuz olan malı diğer mallara tercih ederek ve diğer mallardan satın 

aldığı miktarları azaltarak, o maldan daha çok satın almasıdır (Dinler, 1998). 

4. Beklenti İlkesi: Bir taşınmazın bugünkü değeri, taşınmazın gelecekteki 

beklenen getirilerinin bir fonksiyonu olduğunu varsayılmaktadır. Bu açıdan 

taşınmazlar 2 ana katagoriye ayrılabilirler; Ticari (gelir getiren) taşınmazlar ve 

konutlar (Değirmenciler, 2008). Taşınmaz normal olarak gelecekte değerinin daha 

yüksek olacağı beklentisi ile satın alınmaktadır. Bu değer artışı beklentisi de 

genellikle gerçekleşmektedir. Özellikle arazinin arzı sabit iken, sürekli olarak talebin 

artması değer artışını ortaya koymaktadır (Tanrıvermiş, 2009). 

Bu ilkelerin dışındaki denge ilkesi, değişim ilkesi, katkı ilkesi, dışsallık ilkesi, 

uyum ve prim kazancı/kaybı ilkesi, UDS’de diğer ilkeler olarak nitelendirilen ilkeler 

bağlamında ele alınabilir.  

 Denge ilkesi: Taşınmazın kendine has ve taşınmaz bir ürün olmakla birlikte 

diğer taşınabilir malların üretimini etkileyen aynı etkenlere tabi olduğunu 

varsaymaktadır. Üretim faktörleri (arazi, işgücü, sermaye, müteşebbis) denge 

halinde olduklarında arazi değeri en yüksek düzeye çıkma eğiliminde 

olmaktadır (Tanrıvermiş, 2009).  

 Değişim ilkesi: Hiçbir fiziksel veya ekonomik koşulun sabit kalmaması 

durumuna paralel olarak taşınmazlar da değişim ilkesinden etkilenmektedir. 

Taşınmazlar doğal olaylardan etkilendiği gibi, piyasa koşullarından da 

etkilenebilmektedir (Tanrıvermiş, 2009).  

 Katkı ilkesi: Taşınmaza yapılan bir tadilat katkısı, taşınmazın tamamının 

değerine yaptığı katkıdır (Tanrıvermiş, 2009).   

 Dışsallık ilkesi: Bir taşınmazın kendi dışındaki etkenlerin, taşınmaz değeri 

üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi olabileceğini varsaymaktadır. Tam 

rekabet koşullarında malın üretim ve tüketiminin dışsallığa neden olması 

durumunda malın piyasa fiyatı gerçekçi olmayacaktır. Çünkü dışsallık üretici 

ve tüketiciler tarafından bedeli ödenmeden sağlanan avantaj ya da karşılaşılan 

olumsuzlukları içermektedir (Tanrıvermiş, 2009).   

Bilimsel, objektif ve doğru bir şekilde değer tespiti yapmak için değerleme 

biliminin gereklerini yerine getirmelidir. Değeri belirlemede gerekli ilkeler, belirli 
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bilgilerin toplanması çerçevesinde uygulandığında amacına ulaşmaktadır. 

Değerlemenin 3 temel bilgi grubuna dayalı olarak yapıldığı belirtilmektedir;  

1. Mesleki Bilgi ve Deneyim: Değer biçme yapacak kişi, değer biçmeye konu 

olan arazi, bina ve diğer malların doğasını tanıyabilmeli, konu hakkında 

kapsamlı teknik ve ekonomik bilgilere sahip olmalıdır. 

2. Yasal Düzenlemeler İle İlgili Bilgi: Değer biçme genellikle yasal 

düzenlemelere konu olan veya mahkemelerde dava konusu olmuş olaylarla 

ilgilidir. Bu durumda değer biçme yapacak kişinin bu yasalarla ilgili bilgisinin 

de olması gerekir. 

3. Değer Biçme Metodolojisi Konusunda Bilgi ve Deneyim: Değer biçme 

yapabilmek için bu amaçla takdirde kullanılan yöntem ve yaklaşımların ve 

bunların uygulamalarının bilinmesi de gerekli olacaktır (Rehber, 1999).   

Değerleme, teorik bilgilerin ve ilgili yasal düzenlemelerin bilinmesini ve belirli 

düzeyde mesleki deneyim gerektirmektedir.  

Kahr ve Thomsett (2005), taşınmaz değerlemesi için 10 adet prensip 

öngörmüşlerdir; 

 1. İlerleme (progression); taşınmazın değeri, yüksek kalitede taşınmazları 

kapsayan aynı yöredeki benzer taşınmazların varlığına göre yükselebilir. 

2. Gerileme (regression); düşük kalitede taşınmazları kapsayan aynı yöredeki 

benzer taşınmazların varlığına göre taşınmazın değeri azalabilir. 

3. Uygunluk (conformity); taşınmazın değeri, aynı çevredeki benzer 

taşınmazların değerine çoğunlukla benzer. 

4. İkame (substitution); taşınmazın değeri, nitelik bakımından ikamesi olan 

taşınmazın değerine benzerdir. 

5. Değişim (change); ekonomik ve sosyal şartlar, doğal olaylar gibi koşullar 

taşınmazın değerinde değişikliğe neden olabilir. 

6. Önceden tahmin etme (anticipation); taşınmazın konum ve niteliklerine göre 

değeri bir uzman tarafından tahmin edilebilir. 
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7. Katkı (contribution); bugünkü arz ve talep faktörüne göre piyasa değerine 

düzenlemeler yapılabilir. 

8. (plottage); birbirine bitişik parseller tek bir kişiye ait olduğunda arazi değeri 

yükselme eğiliminde olur. 

9. En yüksek ve en iyi kullanım; arazinin en iyi kullanımında taşınmazın 

değerinin maksimum olması beklenir. Uluslararası Değerleme Standartlarında 

En Yüksek En İyi Kullanım; bir taşınmazın fiziki olarak mümkün, finansal 

olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan 

taşınmazı en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımıdır, şeklinde 

tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, En Yüksek En İyi Kullanım bir taşınmaza 

en yüksek değeri kazandıracak kullanım seçeneğidir (Scribner, 1997). 

10. Rekabet (competition); taşınmaz piyasasının olduğu bir yerde benzer 

taşınmazların piyasa değerinde rekabet görülebilir.  

2.2. Taşınmaz Değerlemesinin Önemi 

Son yıllarda Türkiye’de taşınmaza dayalı sermaye piyasası gelişmekte 

olduğundan sermaye piyasası araçlarının dayanağı olan taşınmazların bilimsel ve 

objektif olarak değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Ekonomik faaliyetlere 

konu olan taşınmazların sahip olduğu sosyo-ekonomik konum değerlemeye duyduğu 

gerekliliği ortaya koymaktadır. Özellikle kamusal işlemlerin yürütülmesinde 

taşınmaz değerlemesinin önemi ön plana çıkmaktadır.  

Değerleme biliminde birden fazla değerleme yöntemi bulunmakta olup, 

değerlemenin amacına ve malın cinsine göre yöntem tespit edilmelidir. Taşınmaz 

değerlemesinde dikkat edilmesi gereken bir dizi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca 

değerleme yöntemine göre verilerin toplanmasında ve analiz edilmesinde bazı 

zorluklar yaşanmakta ve belirli bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle tarımsal 

değerlemede, tarımın doğal yapısından ve tarım işletmelerinin kayıt tutmama 

özelliğinden dolayı veri toplama önemli bir sorun teşkil etmektedir.  
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Taşınmaz yatırımı, değeri masraflarından daha fazla olan, elde edilmiş varlıklar 

ile ilgilidir. Sermaye piyasaları yatırımlarından farklı olarak taşınmazın alım-satımı 

açık piyasada sık değildir ve bilgiye erişim çoğu kez sınırlıdır. Birçok yatırımcı, 

riskli yatırımlar için net bugünkü değer ve sermayenin fırsat maliyeti kavramı ile 

riskten kaçınmaya çalışmaktadır. Faal piyasada biçimsel değer teorisine ihtiyaç 

yoktur. Taşınmaz ile ilgili güncel karşılaştırılabilir bilgiler kullanılırsa çok az 

sapmalarla doğru değere varılabilir. Piyasa değeri taşınmazın bugünkü değeridir ve 

bugünkü değer doğru değeri ifade etmektedir. Taşınmazın gelecekteki değeri ise 

kesin olarak bilinemez (Brown ve Matysiak, 2000). Yatırım araçları için geleceğin 

belirsiz olması insanları ellerinde bulunan parayı bugün kullanmak ile tasarruf 

yapmak arasında tercih yapmak durumunda bırakmaktadır. Gelecekte elde edilecek 

geliri tercih etmenin alternatif maliyeti faizdir. Mevcut paranın taşınmaz için 

kullanılması durumunda taşınmazın gelecekte sağlayabileceği net gelirinin bilinmesi 

istenebilmektedir. Bu nedenle taşınmazın değerinin belirlenmesi için net gelirinin 

belirli bir orana göre kapitalize edilmesi ve gelecekte elde edilmesi beklenen gelirin 

bugüne indirgenmesi gerekmektedir. Taşınmaza yatırım yapanlar, gelecekte daha 

fazla gelir ihtimalinden yararlanmak için taşınmazın o andaki getirisinin düşük 

olmasını kabul etmektedirler. 

Taşınmaz piyasası; taşınmazların kolay alınıp satılan mallar olmaması, her 

taşınmazın kendine özgü yapısının olması, taşınmazların uzun süreli kullanılan bir 

yapıya sahip olması gibi nedenlerden dolayı etkinliği en az olan piyasa 

özelliğindedir. Buna karşın taşınmaz mal piyasası ekonomik krizlerden en az 

etkilenmekte ve enflasyon karşısında yatırımcının birikimlerini korumasını 

sağlamaktadır. 

Taşınmaz değerlemesi için değerleme uzmanının elinde bedeli biçilecek 

taşınmaza ilişkin her türlü ekonomik, sosyal, yasal ve teknik sorgulamaların 

yapılabileceği güvenli bir bilgi sistemi olmalıdır. Çünkü değerleme çalışmalarında 

bilgi önemli rol oynamaktadır (McCluskey vd., 1997). Bir taşınmaz hakkında 

eksiksiz bilgi herhangi bir değerlemenin en önemli ve esas kısmını teşkil etmektedir. 
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Objektif bir değerleme işleminin ilk aşaması değerlemeye konu taşınmazların 

fiziksel, çevresel ve sosyal nitelikli konumlarının bir harita üzerinde gösterilmesidir. 

Böylece değere etki eden faktörlerin hangi taşınmazı kapsadıkları rahatlıkla 

görülebilmektedir (Nişancı, 2005). Bir taşınmaza ait veriler ile birlikte, taşınmazın 

değerine etki eden çevresel, sosyal ve fiziksel faktörlerin matematiksel anlamda ifade 

edilebilmesi taşınmaza objektif bir değer belirlemede büyük ölçüde yardımcı 

olacaktır. Taşınmaz malların çeşitli amaçlarla değerlerinin takdirinde, öncelikle 

bunların özelliklerinin sistematik biçimde incelenmesi, sınıflandırılması ve daha 

sonra parasal değerlerinin takdir edilmesi gerekecektir. Bu noktada değer 

belirlemede kullanmak üzere model oluşturmanın önemi ön plana çıkmaktadır. 

Değerleme biliminde bir model oluşturulması ve bu modelin bilgi sistemine 

aktarılarak ilgili kurum ve kuruluşların kullanımına açılması hem emek, zaman ve 

maliyet israfını önleme anlamında yardımcı olabilecek hem de bilgi çağındaki 

teknolojik gelişmelere ayak uydurmayı sağlayabilecektir.  

Değerleme aynı konuma bağlı farklı özellikteki birçok parametrenin 

irdelenmesini gerektiren bir işlem olduğundan, bu türden bilgilerin toplandığı ve 

sorgulandığı bir sisteme ihtiyaç vardır. Değerlemede gerekli verilerin toplanmasında 

karşılaşılan zorluklar ve işlemlerin yapılması sırasında uzmanın objektif olarak karar 

verememesi sorunları sistematik bir değerleme programı ile çözümlenebilmektedir.    

Gelişmiş ülkelerde yıllardır kendi ülke şartlarına göre taşınmaz değerlemesi 

üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda büyük çabalar harcanmış ve uygulanması kolay 

yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de ise taşınmaz değerlemesi bilimsel 

ve matematiksel yaklaşımlardan ziyade, günlük piyasa şartlarına göre belirlenmiştir. 

Buna bağlı olarak da haksız rantlar elde edilmiş ve anlaşmazlıklar sonucunda 

davaların sayısında artış görülmüştür. Ancak günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

yaygınlaşmaya başlaması ile bu sorunların çözülmesi amaçlanmaktadır. Gelişmiş 

ülkelerde ise bu sistem işlevini başarılı bir şekilde yürütmektedir. Türkiye’de kentsel 

ve tarımsal taşınmazların değerlemesinde henüz yapılanma çalışmaları devam 

etmektedir. 
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Özellikle gelişmiş ülkelerde taşınmaz değerlemesi için özel bir eğitim ve 

deneyimin gerekli olduğu gerçeği kabul edilmektedir. Profesyonel değerleme 

uzmanlarının olması, objektif ölçülerde değerleme yapılması imkanını sağlayacaktır.  

2.3. Dünyada ve Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi Uygulamaları 

2.3.1. Dünyada taşınmaz değerlemesi uygulamaları  

Taşınmaz değerlemesinde; değer biçmenin amacı, taşınmazın özellikleri ve 

yasal düzenlemeler dikkate alınarak uygun yöntem veya yöntemler seçilmektedir. 

Taşınmaz değerlemenin amacı, tüm dünyada hemen hemen aynıdır. Ancak 

değerleme için uygulanan yöntemler ve araçlar aynı değildir. Çünkü her ülkenin 

farklı kültürel, politik ve ekonomik tarihi bulunmakta ve ulusal taşınmaz 

piyasalarının oluşturulmasında farklı pazar yapıları, farklı ticari işleyişleri ve 

taşınmaz piyasasındaki aktörlerin farklı davranışları görülmektedir (Lorenz, 2001). 

Her ülkenin ekonomik, sosyal ve hukuki yapısı farklı olduğundan taşınmaz 

değerlemesinde uygulanan yöntemlerde de farklılıklar olmaktadır.  

Dünyada 1981 yılından bu yana değerleme işlemleri Birleşmiş Milletler 

bünyesinde çalışmakta olan Uluslararası Değerleme Standartları Kurulu tarafından 

belirlenen ve belirli periyotlarda güncellenen “Uluslararası Değerleme Standartları” 

ölçüsünde yapılmaktadır. Uluslararası Değerleme Standartları Kurulu’nun amacı, 

güvenilir ve tutarlı değerleme yapılmasını sağlayarak piyasaların verimliliğine 

katkıda bulunmaktır. 

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kurulu bulunan gayrimenkul değerleme 

kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlayarak işbirliğini arttırma ve gayrimenkul 

değerlemesi alanında standart birtakım kurallar koymak amacıyla TEGOVA (The 

European Group of Valuers' Associations) adında bir örgüt kurulmuştur. Bu örgüte 

Avusturya, Fransa, Almanya, Danimarka gibi ülkeler başta olmak üzere 24 ülkeden 

39 kuruluş üyedir. Türkiye’den ise Değerleme Uzmanları Derneği bu örgüte üyedir. 

TEGOVA üyeleri için EVS (European Valution Standards) adı altında değerleme 
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konusunda yol gösterici bir rehber hazırlamıştır (The European Group of Valuers' 

Associations, 2008).  

Birleşmiş Milletler bünyesinde İngiltere’de kurulan IVSC (International 

Valuation Standards Committee) gayrimenkul değerlemesi alanında standart kurallar 

oluşturmak ve üyeler arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla kurulan uluslararası bir 

kuruluştur. Bu kuruluşa Türkiye’nin de içinde bulunduğu 45 ülkeden 59 kuruluş 

üyedir. IVSC’ye tam üye olabilmek için uluslararası standartlara uyumluluğun 

sağlanması, değerleme mesleğini icra edebilecek nitelikte eksperlerin bulunması ve 

komite genel kurulunun üçte ikilik kabul oyunun alınması gibi bazı şartların 

sağlanması gerekmektedir. Anılan şartları sağlayamayan adaylar, IVSC’ye gözlemci 

statüsünde katılım sağlayabilmektedir. Finlandiya, Lüksemburg, Slovakya gibi 

ülkeler gözlemci statüsünde olan ülkelerdir (International Valuation Standards 

Council, 2010).  

ABD’de 1987 yılında profesyonel değerlemenin geliştirilmesi amacıyla 

kurulan Değerleme Kuruluşu (The Appraisal Foundation), Profesyonel Değerleme 

Uygulamaları Tek Düzen Standartların (USPAP) (the Uniform Standards of 

Professional Appraisal Practice) uygulanmasını sağlamaktadır. The Appraisal 

Foundation’a üye olan değerleme organizasyonları; the American Association of 

Certified Appraisers, American Society of Farm Managers and Rural Appraisers, 

Appraisal Institute, International Association of Assessing Officers, International 

Right of Way Association, National Association of Independent Fee Appraisers, and 

National Association of Master Appraisers (Ventolo ve Williams, 2001:7). Bu 

kuruluşların yanı sıra merkezi Britanya Krallığı’nda olduğu halde Asya, Afrika, 

Avrupa, Okyanusya, ABD ve Hindistan’da birimleri bulunan RICS (Royal Institution 

of Chartered Surveyors) faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde 

taşınmaza dayalı bir sermaye piyasası bulunmaktadır. Bu ülkelerde taşınmaz 

değerlemesi ekspertiz şirketleri tarafından yapılmaktadır. ABD’de profesyonel olarak 

değerleme ile uğraşan firmaların bağlı olduğu bazı organizasyonlar (American 

Society of Appraiser, American Instıtute of Real Estate Appraisers’ gibi) vardır. 
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Ayrıca her bir eyaletin bünyesinde her taşınmaz için özel bilgiler kullanarak değer 

belirleyen değerleme birimleri bulunmaktadır.  

ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde taşınmaz değerlemesi; uzmanlık 

belgesi edinimi ve kullanımı, bağlı olacağı örgütler, meslek içi eğitimler, yetki 

sahiplerinin sorumlulukları, nitelikleri ve denetimi belirli bir düzene oturtulmuştur. 

Değerleme işlemleri değerleme uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bu uzmanlar 

ilgili meslek örgütünden sertifika almakta ve bu mesleki kuruluşun düzenlediği 

değerleme kurallarına uymak zorundadır (Güngör, 1999).  

Almanya’da bugüne kadar taşınmaz bilgi yönetimi, taşınmaz harita 

otomasyonu ve taşınmaz kayıt otomasyonu olmak üzere iki ayrı sistemde 

tanımlanmış olmakla beraber, 1995 yılında taşınmaz bilgileri için yeni bir veri 

modeli tasarlanmıştır. Bu model, resmi kadastral taşınmaz bilgi sistemi (ALKIS)  

için temel oluşturmuştur. ALKIS uluslararası standartlara dayanan bir veri tabanıdır 

(Matthias,t.y.). 

Arazi Yönetiminde Avrupa Çalışma Birliği için Birleşmiş Uluslar Ekonomi 

Komisyonu (United Nations Economic Commission for Europe Working Party on 

Land Administration, UNECEWPLA) kendi bünyesindeki 29 ülkede taşınmazların 

değerlendirilmesi konusunda ülkelerin genel yapısını ortaya koymaya yönelik bir 

araştırma yürütmüştür. Ankete katılan ülkelerin %72’sinde taşınmaz değerleme 

sistemi mevcut, %14’ünde sistem geliştirme çalışmaları sürmekte ve %14’ünde ise 

herhangi bir sistem mevcut değildir. Ülkelerin %41’inde değerleme verileri kamuya 

açık, %27’sinde kısmen açık, %14’ünde ise tamamen kapalı olduğu tespit edilmiştir. 

Taşınmaz değerine olumlu ya da olumsuz etki eden çevresel düzenlemeler 12 ülkede 

taşınmaz değerine yansıtılırken, 11 ülkede böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

Ülkelerin çoğunluğunda taşınmaz değerlerini tutan bir veri tabanı sistemi mevcuttur 

(Nişancı, 2005). Bu doğrultuda Türkiye’de de taşınmaz değerlemesi için bir sistemin 

oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

İngiltere’de sosyo-ekonomik, demografik ve çevresel bilgilerin planlanması 

yanında her bir arazi parseli için kullanım ve değer, sahiplik ve arazi hakkındaki 
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bilgiler düzenli olarak elde edilmektedir. Ülkenin en önemli yönetim 

düzenlemelerinden biri arazi ve taşınmazdır. İngiltere’de taşınmaz değerlerinin 

tahmininde ekonometrik modellemeler temeli oluşturmaktadır (Wyatt ve Raphs, 

2002).  

Dünyada taşınmaz değerlemesi için genel olarak 3 yöntem uygulanmaktadır; 

Gelir yöntemi, Maliyet yöntemi ve pazar değeri yöntemi. ABD, taşınmaz 

değerlemesinde 3 yöntemi de kullanmaktadır. Tarım arazilerinin değerlemesinde ise 

pazar değeri yöntemi tercih edilmektedir. Birçok ülkede tarım arazilerine değer 

takdirinde gelir ve pazar yöntemleri kullanılmaktadır. İngiltere, İsviçre, İrlanda ve 

Türkiye gibi ülkelerde gelir yöntemi, ABD, Kanada ve KKTC gibi ülkelerde ise 

pazar yöntemi kullanılmaktadır. Bazı sakıncaları nedeniyle bazı ülkeler gelir yöntemi 

ile pazar yöntemini birlikte, birbirini tamamlayıcı olarak kullanmaktadırlar 

(Tanrıvermiş vd., 2002). Almanya, Fransa ve İtalya’da vergilendirme amacıyla 

yapılan değerlemede gelir yöntemi, diğer amaçlar için ise pazar değeri yöntemi 

uygulanmaktadır (Hurma, 2000).  

2.3.2. Türkiye’de taşınmaz değerlemesi uygulamaları  

Türkiye’de taşınmaz değerlemesi belirli bir standartta yapılmamaktadır. 

Taşınmaz değerlemesinde uygulanan yöntemler, değerlemenin amacına uygun 

kanunlar ile belirlenmektedir. Bunun sonucunda ise bir taşınmaz için birden fazla 

değer söz konusu olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bulunan taşınmaz 

değerlemesiyle sorumlu kuruluş gibi bir yapılanma Türkiye’de bulunmamaktadır. 

Kamu kurumlarının yaptığı değerleme çalışmaları kurumun bünyesinde kurulan 

komisyonlar tarafından yapılmaktadır.    

Türkiye’de taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin belirlenmesiyle ilgili 

bilimsel çalışmalar 1950’li yıllarda başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde bir disiplin ve 

profesyonel bir meslek olarak gelişen taşınmaz değerleme, Türkiye’de mühendislerin 

mahkemelerde bilirkişilik yapmasıyla sınırlı kalmıştır. Bu konuda çalışanların yeterli 

teorik ve pratik bilgi ve deneyime sahip olmamasından dolayı hazırlanan raporlar 
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gerçekçi olmadığından değerleme sürecinin yargıya taşındığı bir süreç yaşanmaktadır 

(Mülayim ve Tanrıvermiş, 2004:4).  

Son yıllarda taşınmaz değerlemesini gerektiren faaliyetlerin yaygınlaşması ve 

bilinçli ve gerçekçi değerlemenin gerekliliğinin anlaşılması ile taşınmaz değerleme 

şirketlerinin önemi ve buna bağlı olarak sayısı artmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK), değerleme şirketlerinin işlevleri ve uygulamalar için bazı düzenlemeler 

yapmıştır. SPK tarafından yapılan düzenleme ile sermaye piyasası mevzuatında 

gayrimenkul değerleme faaliyetinin kimler tarafından yürütülebileceği ve bu kişilerin 

taşıması gereken nitelikler, değerleme faaliyetini yürüten kişi ve kurumların çalışma 

esasları, asgari rapor standartları ve belli başlı değerleme ilkeleri belirlenerek, bu 

esaslara aykırılıkların yaptırımları düzenlenmiştir. Ayrıca, değerleme hizmeti 

verebilecek kurumlar, SPK tarafından listeye alınmakta ve yine Kurul tarafından bu 

faaliyeti yürütebilecek değerleme uzmanları sınava tabi tutularak lisans verilmekte ve 

bu kişilerin sicilleri tutulmaktadır. Bu kuruluşların özelliği, uluslararası değerleme 

standartları çerçevesinde tarafsız olarak tecrübeli uzmanlar tarafından değerleme 

yapılıyor olmasıdır. Kanun hükmünde belirtilen kıymet takdirlerinin SPK tarafından 

listeye alınmış kurumlar veya SPK düzenlemelerine göre lisans almış kişiler 

tarafından yapılması, hizmetin kalitesini artıracağı gibi, kıymet takdirine itirazları 

azaltarak takip sürecinin kısalmasına katkıda bulunmaktadır. Bu uygulamalar 

genellikle konut sektöründe kullanılmaktadır (Sermaye Piyasası Kurulu, 2008). Bu 

düzenlemelerin yanı sıra, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40/D maddesine 

dayanılarak Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği kurulmuş ve 26.05.2010 tarihinde 

faaliyete geçmiştir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin üyeleri sermaye 

piyasası mevzuatına göre gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan 

değerleme uzmanlarından oluşmaktadır. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin 

kuruluş amaçları arasında, gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesi, Birlik 

üyelerinin dayanışma, özen ve disiplin içerisinde çalışmalarının sağlanması, üyelerin 

mesleki menfaatlerinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, mesleki konularda 

üyelerin aydınlatılması ve eğitilmesi, gayrimenkul bilgi merkezi kurularak bölgesel 

ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda istatistikler oluşturulması yer 

almaktadır (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, 2011). 
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Gayrimenkul değerleme şirketleri için getirilen bir diğer düzenleme, bankalara 

değerleme hizmeti verebilmeleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK) tarafından yetkilendirilmeleridir. BDDK, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 29/09/2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazete’de 

değişiklikler yapılan “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince yetkilendirme 

yapmaktadır. 

Türkiye’de özellikle tarımsal taşınmazlar için uygulanan değerleme çalışmaları 

çoğunlukla kamulaştırma çalışmaları için yapılmaktadır. Kamulaştırma Kanunu’nda 

tarım arazilerine gelir yöntemine göre, arsalara pazar değeri yöntemine göre ve 

yapılara maliyet yöntemine göre değerleme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu 

şekilde yöntemlerin kullanım alanında sınırlamaların yapılması kente yakın arazilere 

değerinden daha düşük bedelin biçilmesi gibi bazı olumsuzluklara neden olmaktadır. 

Bunun sonucunda ise Yargıtay’a bedel tespiti ile ilgili çok sayıda dava gitmektedir. 

Ayrıca Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinin (i) bendinde bulunan “bedelin 

tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüler” ibaresinde ifade edilmek istenilen 

unsurların açık olmaması uygulamada karmaşaya neden olabilmektedir.  

Taşınmaz değerlemesi, vergilendirme, tarımsal krediler, ipotek kredileri ve 

ipoteğe dayalı menkul kıymet işlemlerinde de büyük önem arz etmektedir. Özellikle 

gayrimenkul esaslı kredi teminatlarında ve ipotek kredilerinin menkul 

kıymetleştirmesi sürecinde değerleme hizmetinin önemli rol oynadığı görülmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde çeşitli amaçlar için değerleme yapılması gerektiğinde 

bilgisayar programlarında kayıtlı bulunan taşınmazlara ait öz nitelik bilgilerinden 

yararlanılarak bilgisayar destekli değerleme programları kullanılmakta ve kolaylıkla 

işlem yapılmaktadır. Türkiye’de ise taşınmazlara ilişkin böyle bir kayıt sistemi 

bulunmadığından özellikle tarımsal taşınmazlardan veriler toplanarak değerleme 

yapılması gerekmektedir. Ancak değerleme uygulamalarında genellikle değeri 

belirlenecek arazinin bulunduğu bölgenin tarım il/ilçe müdürlüklerinden veriler 

alınmakta ve bu da hatalı sonuçların elde edilmesine neden olabilmektedir. Çünkü 

tarım kuruluşlarının verileri araştırmaya konu olan yörenin bağlı olduğu il veya 
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ilçeye ait ortalama verilerdir. Dolayısıyla elde edilen sonuç, gerçek değerleri 

yansıtmayabilir.  

2.3.3. Uluslararası Değerleme Standartları ve Türkiye’nin uyumu 

Uluslararası Değerleme Standartları1 (UDS), Uluslararası Değerleme 

Standartları Komitesi (UDSK) tarafından yayımlanmakta ve belirli aralıklarla sürekli 

güncellenmektedir. UDSK 1981 yılında kurulmuş, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 

çalışan ve bünyesindeki üye kuruluşlar ile Dünya Bankası, OECD, IMF, Dünya 

Ticaret Örgütü, AB Komisyonu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve 

uluslararası değerleme örgütleri ile yakın işbirliği içinde çalışan bir kuruluştur. 

Merkezi İngiltere'de olan kuruluşun başlıca amacı; değerleme alanında uluslararası 

standartlar oluşturmak ve üyeler arasındaki işbirliğini arttırmaktır (Sermaye Piyasası 

Kurulu, 2008).  

UDS’nin içeriğinde genel kavramlar, mülkiyet türleri, yöntemler ve davranış 

kurallarının yanı sıra taşınmaz değerlemesi, kira haklarının değerlemesi, fabrika ve 

ekipman değerlemesi, kişisel mülkiyetin değerlemesi, finansal raporlama için 

değerleme, şirket değerlemesi ve maddi olmayan varlıkların değerlemesi gibi konular 

bulunmaktadır (Özoğlu, 2007; Ek-10). Küresel iş çevrelerinde kabul görmüş 

değerleme ilke ve teknikleri bir bütün halinde sunulmuştur. Bu standartlara göre 

değerlemenin esasında pazar değeri yaklaşımı yer almaktadır. Değerleme 

işlemlerinin temelinde ise peşin hükümden uzak, açık bir şekilde raporlama yapılarak 

değerleme biliminin temelini teşkil eden konuları baz alarak dürüst ve profesyonel 

değerleme uzmanları tarafından değerlemenin yapılması bulunmaktadır. 

Standartlarda değerleme raporunun nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde titizlikle 

durulmaktadır. Ayrıca değerleme raporlarının doğruluğunu, uygunluğunu kontrol 

etmek için değerlemelerin gözden geçirilmesi aşaması bulunmaktadır. Tarafsız bir 

hüküm ile değerleme raporu bir başka değerleme uzmanı tarafından gözden 

geçirilmektedir.  

                                                             
1 Uluslararası Değerleme Standartları orijinal metni ek-10’da verilmiştir. 
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UDS’de “en verimli ve en iyi kullanım” kavramı dikkat çekmektedir. Bu 

kavram; bir taşınmazın fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir 

olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan taşınmazı en yüksek değerine 

ulaştıran en olası kullanım olarak tanımlanmaktadır. Pazar değeri esaslı 

değerlemelerde taşınmazın en verimli ve en iyi kullanımı veya en olası kullanımının 

belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Çünkü bu kullanım, taşınmazın değerinin 

belirlenmesinde en önemli etken olarak görülmektedir (Özoğlu, 2007; Rehber, 2008; 

Ek-10).  

UDS’nin Türkiye mevzuatına kazandırılması neticesinde; ülkedeki 

gayrimenkul işlemlerine yönelik olarak gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte 

yapılan işlemleri şeffaflaştırmak ve kolaylaştırmak, kurumsal bir gayrimenkul 

finansman sisteminin kurulmasına ve taşınmaz piyasalarının gelişimine katkıda 

bulunmak, ipotek karşılığı verilen kredilerin teminat altına alınması için yapılan 

değerlemelerin güvenilirliği ile finansal raporların şeffaflığını sağlamak gibi 

hedeflere ulaşılacaktır. Değerleme uzmanları için yol gösterici olacak bu standartlar, 

uzmanların taşınmaz piyasalarının güvenilir bir değerlemeye olan taleplerini karşılar 

duruma gelmelerini sağlamaktadır (Sermaye Piyasası Kurulu, 2008). 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uluslararası Değerleme Standartlarının 

Türkiye’de uygulanması çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede SPK, 

standartların uyumlu bir şekilde uygulanması için değerleme uzmanlarının 

profesyonel düzeyde çalışmaları amacıyla sınavlar düzenlemekte ve uzmanlara lisans 

vermektedir. Ayrıca gayrimenkul değerlemesinin lisans almış uzmanları istihdam 

eden ve SPK’nın listesinde bulunan gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından 

yapılmasını sağlamaktadır (Sermaye Piyasası Kurulu, 2008).   

UDS’de temelde üç değerleme yöntemi ele alınmaktadır. Bunlar; 

karşılaştırmalı pazar yöntemi, gelir yöntemi ve maliyet yöntemidir. Taşınmaz 

değerlemesinde, taşınmazın kendine özgü özelliklerinin dikkate alınması 

gerekmektedir. Uluslararası Değerleme Standartlarında pazar değeri yöntemi 

değerlemenin temel esası olarak kabul edilmektedir. Genel kabul görmüş değerleme 

ilkelerinin uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer değerleme esaslarının 
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kullanıldığı durumlarda ise bu esasların pazar değeri esasından farklılıklarının ortaya 

konulması gerektiği belirtilmektedir (Ek-10).  

Türkiye’nin değerleme çalışmalarında uluslararası düzeye uyum 

sağlayabilmesi ve belirli bir standartta işlem yapabilmesi için Uluslararası Değerleme 

Standartlarının uygulanması gerekli ise bu uygulamaların sadece kentsel 

taşınmazlarda değil, tarımsal taşınmazlarda da gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. Standartlarda taşınmazın yer aldığı bölgede sıklıkla 

uygulanan üretim desenine bağlı bir gelir yapısının baz alınması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Pazar değeri yönteminde hem gelir göz önünde bulundurulmakta, 

hem de piyasanın etkileri dikkate alınmaktadır. Uluslararası Değerleme 

Standartlarının uygun gördüğü pazar değeri yönteminin pratikte de uygulanması 

önemli yararlar sağlayacaktır.  

2.4. Tarımsal Taşınmazların Değerlemesi  

Kırsal alanlar, çoğunlukla nüfus yoğunluğu düşük, tarıma dayalı ekonomik 

yaşantısı olan, sosyal ve kültürel yönden gelişmemiş yerler olarak bilinmektedir. 

Başbakanlık DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Sanayi Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu’na göre kırsal alan; “ekonomik nitelikteki etkinliklerin ağırlıkla 

doğal kaynakların değerlendirilmesine dayandırıldığı, yüzyüze ilişkilerin göreceli 

olarak daha yaygın olduğu, yaşama kurallarının büyük ölçüde gelenek ve göreneklere 

göre biçimlendiği, teknik ve teknolojik gelişmeler ile ekonomik, toplumsal ve 

kültürel gelişmelerin daha yavaş ve dolayısıyla gecikmeli olarak gerçekleştiği 

ortamlar” olarak tanımlanmaktadır. Kırsal alanlar yirmi bin ve daha fazla nüfusa 

sahip kentsel yerleşmeler dışında kalan alanlardır. Kırsal alanda bulunan araziler ve 

araziler üzerine sabitlenmiş olan mallar tarımsal taşınmazlar olarak 

nitelendirilmektedir.  

Taşınmazların insanlar açısından önemi, kırsal alanda bir miktar daha 

artmaktadır. Zira kırsal alandaki insanlar için tarımsal taşınmazlar, mülkiyet 

sahipliğinin yanı sıra üretim, istihdam ve bunlara bağlı olarak gelir sağlama 

özelliğinden dolayı geçim kaynağı olmaktadır.  



31 
 

  

Genel kabul görmüş değerleme ilkeleri diğer taşınmaz türlerinin 

değerlemesinde uygulandığı gibi tarımsal taşınmazlar için de uygulanabilmektedir 

(Özoğlu vd., 2007). Diğer taşınmazların değerlemesinde kullanılan yöntemler 

tarımsal taşınmazlar için de kullanılabilmektedir.  

Çeşitli amaçlara yönelik olarak değerlemeye alınan aynı taşınmaz için her bir 

uygulamada farklı farklı sonuçlar çıkabilmektedir. Bu farklılığın nedeni, her 

uygulamanın kendine özgü yöntemlerle ve kendi belirledikleri taşınmaz 

özellikleriyle değerlendirilmesidir. Taşınmaz değerlerinin farklı olması, ülke 

ekonomisini etkilemesinin yanı sıra taşınmaz ile ilgili tarafları da olumlu ya da 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Tarımsal taşınmazların değerlemesinde dikkate alınması gereken işlemler; 

1. değerlemenin fonksiyonunu ve amacını tanımlamak 

2. taşınmaz sahibinden söz konusu taşınmaz hakkında güncel bilgileri elde 

edip tanımlamak 

3. söz konusu taşınmazı incelemek 

4. taşınmazın en yüksek ve en iyi kullanımını tespit etmek 

5. karşılaştırılabilir satışları elde etmek 

6. karşılaştırmalı pazar değeri yaklaşımını uygulamak (Rosenauer vd., 

1998).   

Bir taşınmazın yer aldığı bir kentin veya bölgenin iktisadi ve karakteristik 

özellikleri, taşınmazın piyasa değerinin tahmin edilmesinde daima dikkate alınması 

gereken faktörlerdir. Bir değerlemede en önemli husus çevrenin kapsamlı bir 

analizinin yapılmasıdır. Zira bir taşınmaz çevresinde yer alan faktörlerden veya diğer 

taşınmazlardan etkilenmektedir. Değer tespitinde çevre analizi, taşınmazın kendine 

özgü özelliği kadar dikkate alınması gereken bir unsurdur.  

2.4.1. Tarımsal taşınmazların değerlemesinde uygulanan yöntemler 

Herhangi bir taşınmazın değerlemesinde esas ölçüt, taşınmazın yararıdır. 

Değerleme yöntemlerinin amacı, değerlemesi yapılan taşınmazın yararlılık ve 
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kullanılabilirlik derecesinin tanımlanması ve ölçülmesidir (Özoğlu vd., 2007). 

Tarımsal taşınmazların çeşitli amaçlar için değerlerinin belirlenmesinde 

özelliklerinin sistematik bir biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 

Kullanılacak yöntemin, değerlemenin amacına, değeri belirlenecek malın özelliğine 

ve yasal düzenlemelere göre belirlenmesi gerekmektedir.  

Tarımsal amaçlı değerleme çalışmalarında temel yöntemler 4 grup altında 

toplanmaktadır (Conneman, 1983, Rehber, 1999); i. Gelir yöntemi, ii. Pazar değeri 

yöntemi, iii. Maliyet yöntemi, iv. Kantitatif yöntemler. İlk üç yöntem uluslararası 

değerleme kuruluşları tarafından da benimsenen ve profesyonel değerleme 

uzmanlarının yaygın olarak kullandıkları yöntemlerdir. Kantitatif yöntemler ise 

genellikle akademik çalışmalarda kullanılmaktadır.   

1. Gelir Yöntemi: Bir mala değer biçmede gelir yönteminin uygulanabilmesi 

için o malın sürekli veya periyodik olarak gelir getirmesi gerekmektedir. Gelir 

yöntemine göre taşınmaz bir malın değeri, ondan gelecekte elde edilecek bütün 

gelirlerin toplam bugünkü değerine eşittir  (Crouse ve Everette, 1956; Murray, 1963). 

Dolayısıyla bu yönteme Gelirlerin Kapitalizasyonu Yöntemi de denilmektedir. 

Gelecekte elde edilecek gelirlerin belirli bir tarihte toplanabilmesi için paranın zaman 

değerinin dikkate alınması gerekir (Tanrıvermiş, 2004). Çünkü ekonomide enflasyon 

söz konusu olduğunda belirli bir faiz oranının değerlendirmeye alınması 

gerekmektedir. Farklı zamanlara ait değerler rakamsal olarak aynı olsa bile reel değer 

olarak farklıdır.   

Taşınmazlardan gelecek yıllarda elde edilecek gelirlerin bugünkü değerlerini 

esas alan Gelirlerin Kapitalizasyonu Yönteminde çeşitli yaklaşımlar 

kullanılabilmektedir (Ventolo ve Williams, 2001:225; Tanrıvermiş, 2008:110);  

 Artık Gelir (Direkt Kapitalizasyon) Yaklaşımı,  

 Net Kira Geliri Yaklaşımı,  

 Gelir Çarpanları Yaklaşımı (brüt gelir çarpanı ve brüt kira çarpanı), 

  İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı,  

 Marjinal Verim Değeri Yaklaşımı,  
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 Fırsat Maliyeti (Gölge Fiyat)Yaklaşımı.  

Artık gelir yaklaşımında taşınmazın yıllık ortalama net geliri ile yörede geçerli 

kapitalizasyon oranı dikkate alınmaktadır. Net kira geliri yaklaşımında artık gelir 

yaklaşımından farklı olarak ortalama net gelir yerine net kira geliri kullanılmaktadır. 

Nitekim bir taşınmazın ortalama net geliri, piyasadaki net kira gelirinden farklı 

olabilmektedir. Gelir çarpanları yaklaşımı, artık gelir yaklaşımının nispeten karmaşık 

olmasından dolayı alternatif bir yaklaşım olarak geliştirilmiştir. Belirli bir alanda 

belirlenen brüt gelir çarpanı ya da kira çarpanı, taşınmazın brüt geliri veya kirası ile 

çarpıldığında tahmini değer hesaplanmaktadır. Gelir çarpanları yaklaşımında brüt 

gelir, efektif brüt gelir, potansiyel brüt gelir ve net faaliyet geliri üzerinden 

hesaplama yapılabilmektedir. Bu yaklaşımlar birçok ülkede kırsal ve kentsel 

taşınmaz değerlemelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Brüt gelir çarpanı yönteminde, 

yerel piyasada taşınmazın satış değeri ile kira veya geliri arasında makul bir uyum 

olduğu varsayılmakta ya da taşınmazın yıllık geliri üzerinden yatırılan paranın kaç 

yılda geri kazanılabileceği incelenmektedir. Brüt gelir çarpanı yönteminde 

taşınmazın gelirine varsa kira dışındaki hizmet gelirleri de eklenerek değerleme 

yapılmaktadır. Kira çarpanı yönteminde ise sadece kira geliri üzerinden işlem 

yapılmaktadır. Net bugünkü değer yaklaşımı olarak da bilinen indirgenmiş nakit 

akımları yaklaşımı, paranın zaman değerini esas alarak yıllar itibariyle gerçekleşen 

nakit akımını belirli bir iskonto oranı ile bugünkü değere indirgemektedir (Ventolo 

ve Williams, 2001; Tanrıvermiş, 2008).    

1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 2001 tarih ve 4650 sayılı 

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11. maddesinde 

kamulaştırma bedelinin tespiti için dikkat edilmesi gereken kriterler belirtilmiştir. 

Aynı maddenin (f) bendinde “Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma 

tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği 

net gelirini” esas alarak bedel tespiti yapılması öngörülmüştür (Kamulaştırma 

Kanunu, 2003). Bu nedenle, tarım arazilerine özellikle kamulaştırma amaçlı 

değerleme yapıldığında gelir yönteminin uygulanması zorunluluk halini almıştır. 



34 
 

  

Tek yıllık ürün yetiştirilen tarım arazilerinin gelir yöntemine göre değerinin 

tespit edilmesinde D= R/f  formülünden yararlanılmaktadır (Mülayim, 2001). Bu 

yönteme göre arazilere değer takdir edebilmek için söz konusu arazinin yıllık 

ortalama net gelirinin ve yörede geçerli olan kapitalizasyon oranının bilinmesi 

gerekmektedir. Zira gelir yöntemine göre bir malın değeri, yıllık ortalama net 

gelirinin (rantının) kapitalizasyon oranına oranlanması ile bulunmaktadır. Yıllık 

ortalama net gelirin hesaplanmasında değerleme yapılacak arazinin bulunduğu 

yöredeki yaygın münavebe sisteminin esas alınması ve kapitalizasyon oranının 

hesaplanmasında yakın zamanda yörede satışa konu olan arazilerin gerçek satış 

fiyatlarının alınması dikkat edilecek hususlardır.  

2. Pazar Değeri Yöntemi: Bir malın pazardaki muhtemel fiyatı esas alınarak 

değerleme yapılmasıdır. Bu yöntemde malın cinsine göre, ikame ve dönüşüm 

kriterlerine göre de değer belirlenmesine rağmen, yaygın olan benzer mallarla 

karşılaştırma yapmaktır. Karşılaştırmanın serbest piyasa şartlarında aynı koşullar 

altında (akraba satışı, mecburi satış, borç ödeme, icra vb. nedenlerle satılmaması) 

yapılması gerekir. Ayrıca karşılaştırmaya alınacak malın değeri biçilecek mala 

benzer ve satışının yakın zamanda yapılmış olması gerekmektedir. Değeri biçilecek 

malın özellikleri karşılaştırmaya alınacak malın özelliklerinden farklılık gösterirse, 

bu farklılıkların değerlemede artı ya da eksi payları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Pazar değeri yöntemine göre bir arazinin değeri basit veya bileşik 

karşılaştırmaya göre takdir edilebilmektedir. Basit karşılaştırmaya göre değer 

takdirinde önce değeri biçilecek araziye benzer ve gerçek fiyatları bilinen bir diğer 

arazi bulunur ve sonra bu iki arazinin değerleri ile orantılı ve bilinen sayısal bir 

karşılaştırma öğesi tespit edilir. Bu karşılaştırma öğesi arazi genişliği, arazi kirası, 

gayri safi üretim değeri vb. olabilmektedir (Mülayim, 2001). 
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Basit karşılaştırmaya göre pazar değerinin bulunmasında; 

                D 
X =  a  -----------      formülü kullanılmaktadır (Mülayim, 2001).  
                b 
 
X: Değeri biçilecek A arazisinin bilinmeyen pazar değeri 

a: A arazisinin bilinen karşılaştırma öğesi 

D: Karşılaştırma için alınmış b arazisinin bilinen satış değeri  

b: B arazisinin bilinen karşılaştırma öğesi 

 Bileşik karşılaştırmaya göre pazar değerinin tespitinde de aynı yol 

izlenmektedir. Ancak bu yöntemde karşılaştırma için birden fazla arazi ele 

alınmaktadır. Bu yöntemde ise;  

           D1+D2+D3+.......+Dn 
X=  a  ------------------------------ 
             b1+b2+b3+..........+bn 

 
             ∑D 
   = a  ----------- formülü kullanılmaktadır (Mülayim, 2001).  
              ∑b 

Bileşik karşılaştırma yöntemi basit karşılaştırma yöntemine göre daha doğru 

sonuç vermekte, ancak değeri biçilecek araziye benzer birçok arazinin gerçek satış 

fiyatlarının ve karşılaştırma öğesi verilerinin oldukça güç saptanması söz konusu 

olabilmektedir (Mülayim ve Güneş, 1986).  

İyi işleyen bir pazarın bulunduğu ve pazara ait verilerin doğru olarak tespit 

edildiği bir piyasada taşınır ya da taşınmaz malların değerlemesi pazar değeri 

yöntemi ile yapılabilmektedir. Ancak tarım arazileri için düzenli bir piyasanın 

bulunmamasından dolayı bu yöntemin uygulanması güçleşmektedir (Rehber, 1999; 

Tanrıvermiş, 2004).  

3. Maliyet Yöntemi: Bir malın değerlemesinde maliyetinin esas alınmasıdır. 

Maliyet, belirli bir miktar mal veya hizmet üretiminde kullanılan üretim araçlarına 

yapılan harcamaların toplamıdır (Rehber, 1999). Malın niteliği ve değerlemenin 
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amacına göre uygun durumlarda maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Kamulaştırma 

Kanunu’nda, yapılar için değer belirlemede maliyet hesaplarının esas alınması 

gerektiği belirtilmektedir.  

Genel bir kural olarak, karşılaştırmalı pazar yaklaşımı benzer araziler için en 

uygun yaklaşım olabileceği gibi maliyet yaklaşımı sınırlı bir pazara ve gelir 

getirmeyen üretime sahip taşınmaz ya da özel amacı olan taşınmaz için en uygun 

yaklaşım ve gelirlerin kapitalizasyonu yaklaşımı gelir sağlayan üretime sahip 

taşınmazlar için en uygun yaklaşımdır. Bununla birlikte bir değerlemede birden fazla 

yaklaşıma ihtiyaç duyulabilir; örneğin üzerinde bina bulunan bir arazinin 

değerlemesi yapılırken binaya maliyet yaklaşımına göre, araziye gelirlerin 

kapitalizasyonu yaklaşımına dayanarak değerleme yapılması doğrudur (Ventolo ve 

Williams, 2001). 

Taşınmaz değerlemesinde genel olarak maliyet, karşılaştırmalı pazar değeri ve 

gelir yaklaşımı yöntemleri kullanılmaktadır. Birçok değerleme uzmanı tarımsal 

taşınmazların değer tahmininde en uygun yöntemin karşılaştırmalı pazar değeri 

yaklaşımı olduğunu düşünmektedir. Çünkü karşılaştırmalı pazar değeri yaklaşımı 

alıcı ve satıcının görüşlerini birbirine yakın olarak en iyi şekilde yansıtan 

yaklaşımdır. Gelir yöntemi ise sulu ve kuru tarım arazisi, besi hayvanları, süt 

hayvanları gibi belirli bir gelir getiren ihtisaslaşmış malların değerlemesinde 

kullanılabilmektedir. Fakat birçok işletmede taşınmaz için gelir getirme durumu alıcı 

ve satıcılar tarafından değer tahmininde önemli bir faktör olarak görülmemektedir.  

Maliyet yaklaşımı ahır, ağıl, ev gibi yapıların piyasa değerinin tahmininde 

kullanılmaktadır. Maliyet yaklaşımında bazı problemlerle karşılaşmak mümkündür. 

Fiziksel, fonksiyonel ve dışsal eskimeleri içeren birikmiş amortismanın çeşitli 

formlarını tanımlamak çok zordur. Özellikle eski ve katkı değeri düşük olan 

yapılarda daha zordur. Karşılaştırmalı pazar değeri yaklaşımı yapıların katkı değerini 

daha doğru ölçmeyi sağlar ve her birinin amortisman formunu tanımlamaya gerek 

yoktur. Karşılaştırmalı pazar değeri yaklaşımı karşılaştırılabilir rakip malların fiyatı 

ile doğrudan ilgili olan taşınmazın piyasa değerine dayanmaktadır (Rosenauer vd., 

1998).  
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4. Kantitatif Yöntemler: Değerlemede matematiksel veya ekonometrik 

modellerin kullanılmasıdır. Modelde taşınmaz değeri bağımlı değişken olarak 

alınırken, değeri etkileyen faktörler bağımsız değişkenler olarak alınmaktadır. 

Tarımsal taşınmazlar için en çok kullanılan modelleme tipi çoklu regresyondur.   

Değerlemesi yapılan her malın karakteristikleri ve nitelikleri üzerinde 

durulmaktadır. Her malın bireysel niteliklerine bağlı olarak farklı mallar arasındaki 

fiyat değişiklikleri Hedonik Fiyat Fonksiyonu ile açıklanabilmektedir. Hedonik Fiyat 

Teorisi, malların heterojen olduğu varsayımına dayanarak her mal için 

karakteristiklerin ve niteliklerin toplamı olarak görülmektedir (Murray ve Sarantis, 

1999). Heterojen malların her bir karakteristiğinin tüketiciye farklı bir fayda ya da 

tatmin düzeyi sağladığını gösteren bir modeldir. Modelde bir malı oluşturan 

karakteristikler, tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamakta ve her bir 

karakteristiğin tüketimi sonrası tüketicilerin fayda ya da tatmin düzeyi değişmektedir 

(İnci, 2008). Hedonik Fiyat Teorisine göre bir taşınmazın fiyatı, o taşınmazın içerdiği 

niteliklerin ifadesidir. 

Her bir taşınmaz, çevresindeki diğer taşınmazlara göre olumlu ya da olumsuz 

bazı özelliklere sahip olabilmektedir. Bu durum, her taşınmazın farklı değere sahip 

olabileceğini göstermektedir. Bir taşınmazın değerini belirlemede rayiç bedel 

alınabileceği gibi bir puanlama ile elde edilecek parametrik değerler de 

olabilmektedir. Bu amaçla dikkate alınacak değer kriterleri formüle edilerek tavan ve 

taban puanları tespit edilmekte ve her taşınmazı ifade eden bir değer katsayısı 

hesaplanmaktadır. Bu değer katsayıları, her taşınmazın değer bakımından birbirine 

göre dağılımlarını göstermektedir (Yomralıoğlu, 1997). Nominal değerleme yöntemi 

olarak da adlandırılan bu yöntemde değerleme kriterleri formüle edildiğinden birim 

değerler bilimsel bir yaklaşımla ifade edilmiş olmaktadır. Ayrıca bilgisayar desteği 

ile yapılacak değerleme işlemine imkan vermektedir (Eren, 1998).     

Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan bilgisayar destekli değerleme yaklaşımı ve 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin değerlemede kullanımı, taşınmaz değerlemesi alanında 

gerçekleşen en büyük gelişmelerdir. Bilgisayar destekli değerleme yaklaşımında 

taşınmazın özellikleri ile satış değeri arasında matematiksel modeller kurularak başka 



38 
 

  

taşınmazların değerleri tahmin edilmektedir. Bu yaklaşımla entegre içinde olan 

Coğrafi Bilgi Sistemleri, taşınmazın özelliklerini, koordinatları belirlenerek 

oluşturulan haritalar üzerinde ifade etmekte ve bölgenin taşınmaza etkilerini 

tanımlayabilmektedir (Jerome vd., 2000).    

2.4.2. Tarım arazilerinin değerlemesi 

Arazi, tarım işletmeleri için sadece kuruluş yeri değil, aynı zamanda tarımsal 

üretimin yapıldığı alandır. Bu nedenle tarım işletmeleri için arazinin önemi diğer 

işletmelerden daha fazladır. Tarımın doğal faktörlerden etkilenen bir sektör olması 

nedeniyle arazinin kuruluş mevkii, üretimin rantabl olması açısından önemlidir.  

Arazinin taşınamaz, çoğaltılamaz ve yok edilemez yapıda oluşu, homojen değil adım 

adım değişen bir nesne oluşu ve araziden alınacak gelirin istenilen ölçüde 

artırılamayacağını ortaya koyan tarımsal faaliyetler için söz konusu olan Azalan 

Verim Kanunu’nun geçerli olması önemini vurgulamaktadır. 

Bir ülkede toplam arazi arzı sabittir. Ancak farklı kullanımlar için toprak arzını 

artırma durumu söz konusu olabilmektedir. Tarımsal kullanımdan kentsel kullanıma, 

konut amaçlı kullanımdan ticari amaçlı kullanıma geçmesi gibi nedenlerle arazi 

arzında değişiklik mümkündür. Arzı belirleyen koşullar büyük ölçüde sabittir. Çünkü 

talepteki artış ve azalışlar karşısında arzın tepkisi genellikle yavaştır. Bu nedenle 

taşınmazların değerlerinin ve kira değerlerinin ana belirleyicisi taleptir, 

denilebilmektedir.  

Üretimin temel unsuru olan arazinin sanayi, kentsel ve ticari yerleşim, ulaşım 

gibi sektörlerde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Farklı sektörlerden tarım arazilerine 

olan talep artışı, tarım arazilerinin değerleme işlemlerinin artmasına neden olmuştur. 

Nüfusun artmasına bağlı olarak hızlı kentleşme çerçevesinde kentsel yerleşim 

amacıyla arsaya olan talebin artması, kentin yakın çevresindeki tarım arazilerinin 

yerleşime açılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tarım arazilerinin değerleme 

konusu daima güncelliğini korumaktadır.  
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Tarım arazilerinin güvenilir bir şekilde değerlemesi, ekonomik esasın 

sürekliliğini desteklemek amacıyla gerekli sermayenin kullanılabilirliğini sağlamak, 

arazinin verimli kullanımını artırmak, sermaye piyasalarına olan güveni sürdürmek 

ve finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereklidir (Özoğlu vd., 

2007).  Arazi değerinin belirlenmesinde arazinin üretim kapasitesini etkileyen yasal, 

fiziksel, ekonomik ve çevresel faktörler açısından yararlılığı dikkate alınmaktadır. 

Arazinin istikrarlı geliri, buna bağlı olarak ürün türleri, yörenin yaygın ürün deseni, 

üretimde yaşanılan ekstrem durumlar ve piyasa durumları esas alınmalıdır. Örneğin 

bir arazide yörede yetiştirilen ürünlerin dışında bir ürün yetiştiriliyorsa bu dikkate 

alınmamalı ve yaygın olan ürünler ele alınmalıdır. Ancak hasat beklenmeden arazi 

değerinin belirlenmesi gerekiyorsa (kamulaştırmanın hemen yapılması gerektiği gibi 

durumlarda) arazideki ürün yörede yetiştirilenlerin dışında bir ürün de olsa maliyeti 

hesaplanarak değerlemede dikkate alınmalıdır. İklimsel özelliklerden dolayı bir 

ürünün veriminde normal şartlardan farklı bir seyir gözlenirse, bu ekstrem verim 

miktarı dikkate alınmaz, yörede normal şartlarda elde edilen verim dikkate 

alınmalıdır (Erkuş, t.y.).   

Bir yöredeki tüm araziler homojen değildir. Bir parseldeki toprağın bütün 

özelliklerinin aynısını başka bir parselde bulmak mümkün değildir. Ancak eşdeğer 

üretimi sağlayacak arazi bulunabilir. Örneğin arazi toplulaştırması çalışmalarında 

parseller arası değer eşitliğini sağlamak zor olmaktadır. Özellikle çiftçileri eski 

arazisinde elde ettiği üretimi karşılayacak arazi tahsisinde ikna etmekte güçlük 

çekilebilmektedir. Bu nedenle hangi amaç için olursa olsun taşınmaz değerlemesinde 

objektif olarak işlem yapmak ve taşınmazın bütün özelliklerini veri tabanında 

toplayarak değerlendirmeye almak oldukça önemlidir.    

Tarım arazilerinin değer tespitinde hem gelir yönteminin hem de pazar değeri 

yönteminin uygulanmasında teorik olarak herhangi bir sakınca bulunmadığı halde 

1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 2001 tarih ve 4650 sayılı 

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11. 

maddesinden ötürü gelir yöntemine göre değerleme yapılmaktadır. Ancak bu 

yöntemin uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Gelir yöntemine 
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göre değerlemede yıllık ortalama net gelirin ve yöre için geçerli kapitalizasyon 

oranının bilinmesi gerekmektedir. Türkiye’de tarımsal muhasebe sistemi 

bulunmadığından bu hesaplamaların yapılabilmesi için gerekli verileri doğru olarak 

tespit etmek zordur. Ayrıca gelir yöntemi ile belirlenen değer, arazinin gerçek 

değerini yansıtmayabilir. Çünkü özellikle kırsal alanda taşınmazlar, sosyal güvence 

olarak görüldüğünden ya da miras yoluyla elde edildiğinden manevi değere sahiptir. 

Arazinin manevi değerini gelir yöntemine göre yapılan hesaplamalara dahil etmek 

pek mümkün değildir. Türkiye’de değerleme faaliyetlerinde kullanılan arazi satış 

değerleri, arazi rantları ve yörede geçerli olan kapitalizasyon oranı çoğunlukla 

araştırmaya dayanmadan, rastgele ve kişilerin subjektif görüşlerine göre 

belirlenmektedir. 

Değerlemenin yapıldığı bölgenin koşullarına göre ağırlıklarını dengelemek 

şartı ile pazar değeri ve gelir yöntemlerini birlikte kullanmak suretiyle değer 

takdirinde en iyi yaklaşımı sağlamak mümkündür. Her iki yöntemin sakıncalı 

yanlarını atarak olumlu yanlarını kapsayan bir yöntemin uygulanması ile gerçekçi 

değerler elde edilebilir. Dolayısıyla bir araziye öncelikle pazar değeri yöntemine göre 

değer biçilip, daha sonra gelir yöntemi ile sonucun kontrol edilmesi kıymet takdiri 

konusunda doğru bir yaklaşım olacaktır (Gülten, 2001). 

Değerin oluşumunda etkili unsurlardan biri ranttır. Üretim faktörlerinden biri 

olan arazinin fiyatı olarak rant, bu faktörden belirli bir süre yararlanabilmek için 

ödenen bir bedeldir. Bu bedel, arazi üzerinde yapılan yatırımların maliyetlerini 

kapsamamaktadır. Çünkü rant, araziye orijinal halinde kullanılması durumunda 

ödenen bedeldir. Arazi sahibinin hiçbir şey yapmadan sadece arazi sahibi olmaktan 

dolayı elde ettiği gelirdir (Arslan, 1997).  

David Ricardo’nun Diferansiyel Rant teorisine göre farklı verimlere sahip 

arazilerin rantları da farklı olmaktadır (Ertürk, 1995). Bir yöredeki tarım arazileri 

homojen yapıda olmadığı için aynı mevki ve koşullarda bile olsa farklı rantlara 

sahiptirler. Buna bağlı olarak da farklı değerlere sahip olmaktadırlar. Bu noktada 

tarım arazilerinin değerlemesinde rantın önemi vurgulanmaktadır.  
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Tam rekabet koşullarında rantın oluşumu grafikte verilmiştir: 

Grafik-1: Rantın Oluşumu 

 
Kaynak: Barlowe, 1958 

Bir üretim faktörüne, o üretim faktörünü mevcut kullanımında tutmak için 

gereken bedelin üzerinde ödeme yapılıyorsa, aradaki fark ekonomik ranttır (İnan, 

1998:119). Ekonomik rantın en iyi tanımlaması marjinal verimlilik analizi açısından 

yapılabilmektedir. Marjinal verimlilik analizi, üretim süreci boyunca gerçekleşen 

marjinal masraflar ile gelirler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Marjinal gelirin 

marjinal masrafa eşit olduğu noktadan itibaren üretim, ekonomik olarak avantajlı 

konuma geçmektedir.  

Ekonomik Rant = [OG (Ortalama Gelir) – OM (Ortalama Masraf)]*Birim 

Grafik 1’deki PRST dikdörtgen şekli ekonomik rantın toplam miktarını 

vermektedir. Bu dikdörtgen, üretim masraflarının karşılanmasından sonra arta kalan 

brüt üretim fazlasını ifade etmektedir. Ortalama masrafın marjinal masrafa eşit 

olması durumunda ekonomik ranttan söz edilemez (Barlowe, 1958: 160).  
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Tarım arazilerinin gelir yöntemine göre değerinin oluşumunda kullanılan bir 

diğer unsur kapitalizasyon oranıdır. Kapitalizasyon oranı, araziye yatırılmış 

sermayenin kullanılma hakkıdır (Mülayim, 2001). Kapitalizasyonun kelime anlamı 

gelecekte elde edilecek bütün gelirlerin bugüne indirilmesi, diğer bir ifade ile 

bugünkü değerde toplamı demektir. Dolayısıyla araziden gelecekte elde edilecek 

gelirlerin bugüne indirilmesinde sermayenin kullanılma hakkını ifade eden 

kapitalizasyon oranının kullanılması diğer faiz oranlarından farklılık göstermektedir. 

Kapitalizasyon oranının tespitinde pazar değeri yaklaşımı kullanılmaktadır. Gerçek 

alım-satım değerleri bilinen arazilerin yıllık ortalama net gelirleri hesaplanarak bu iki 

faktörün birbirine oranlanması ile kapitalizasyon oranı bulunmaktadır (Murray vd., 

1983; Demirci vd., 2002).  

2.5. Sanayinin Taşınmaz Değerlemesine Etkisi 

Bir ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYİH) oluşturan üç ana sektörden 

biri sanayi sektörüdür. Günümüzde bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli 

kriterlerden biri de sanayileşme düzeyidir. Sanayileşmiş toplumlar refah düzeyi 

yüksek olarak görülmekte ve dünya hızla sanayileşme yolunda ilerlemektedir.  

Sanayinin gelişmesi çok hızlı ve plansız yerleşimi de beraberinde getirmiştir. 

Sanayi tesislerinin ve yerleşim birimlerinin verimli tarım arazilerine doğru kayması, 

verimli arazilerin geri dönüşümü olmayan kaybına neden olabilmektedir. 

Sanayi ve taşınmazın türüne göre birbirleriyle etkileşimi olumlu ya da olumsuz 

yönde gerçekleşmektedir. Sanayi kuruluşları, kuruluş yeri seçerken masrafı azaltmak 

için öncelikle hammaddeye ve pazara yakınlığı dikkate almaktadırlar. Kırsal alanda 

kurulan bir tarımsal sanayi ürünün pazara yakın olması açısından kırsal alana olumlu 

etki yaparken, kentsel yerleşime yakın alanda kurulan bir sanayi, atıkları nedeniyle 

bulunduğu çevreye olumsuz etkide bulunabilmektedir. Bu olumlu ya da olumsuz 

etkiler taşınmazın değerine artı ya da eksi etki etmektedir.  Taşınmaz değerlemesinde 

taşınmazın niteliklerinin yanı sıra çevresel özellikler de etkilidir. Dolayısıyla bir 

taşınmazın yakın çevresinde sanayi kuruluşunun bulunması değeri etkileyen bir 

faktördür.   
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Taşınmazın sanayi tesisine uzaklığı, sanayi tesisi atıklarının çevreye verdiği 

olumsuz etkiler, sanayinin tipi ve çevreye katkıları değerlemede dikkat edilmesi 

gereken kriterlerdir. Bu kriterler dolaylı ya da direkt olarak değere etki edebilir 

niteliktedir. Sanayinin taşınmaz değerine etkisi çeşitli yöntemlerle 

değerlendirilebilmektedir. Sanayinin taşınmaz değerine olumlu yönde etkisi varsa 

istatistiksel yöntemlerle etki derecesini ölçmek mümkündür. Olumsuz yönde etkileri 

varsa kirliliğin verdiği zararların ölçülmesi için zarar gören malın cinsine ve kirliliğin 

tipine göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir.  

Kirliliğin verimde neden olduğu azalma, bölgede aynı ürünü yetiştiren ve 

kirlilikten zarar görmeyen işletmelerin verimi ile karşılaştırma yöntemi kullanılarak 

belirlenebilmektedir. Verim azalmasının parasal değerinin belirlenmesinde ise 

ürünün pazar fiyatından pazara taşıma ve satış giderleri çıkarılarak bulunan çiftlik 

avlusu fiyatı kullanılmaktadır. Ürünlerde meydana gelecek kalite kaybı ise normal 

ürünün pazar fiyatı ve hasarlı ürünün pazar fiyatı arasındaki fark ile 

değerlendirilebilmektedir. Kirliliğin tarım arazileri, konutlar ve arsalarda neden 

olduğu değer kaybı yoluyla oluşan zararların belirlenmesi için ise hedonik fiyat 

fonksiyonu kullanılabilmektedir (Tanrıvermiş, 1996).   

Küçükyılmaz (2003) tarafından yapılan çalışmada İzmir-Torbalı yöresindeki 

sanayi ve kentsel gelişimin tarım arazileri üzerine olan baskısı CBS teknikleri 

kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar, hava 

fotoğrafları, 1/5000 ölçekli kadastral harita ile 1/1000 ölçekli imar haritaları ve 

1/25000 ölçekli toprak haritası katmanları CBS tekniğine göre çakıştırılmıştır. 

Çakıştırma sonucunda katmanların farkları alınarak yerleşim merkezinin zamana 

bağlı değişimi incelenmiştir. Sonuçta yerleşim birimlerinin yapılaşma ile birlikte 

hızlı bir şekilde genişlediği ve toprak haritaları verilerine göre 1. sınıf tarım 

topraklarının kaybedildiği tespit edilmiştir. 
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2.5.1.Tarıma dayalı sanayinin tarımsal taşınmazlara etkisi 

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen göstergelerden biri ekonomiyi 

oluşturan sektörler arasındaki ilişkilerin yoğunluğudur. Ekonomiyi oluşturan 

sektörler başlıca tarım, sanayi ve hizmetler olarak sınıflandırılmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelerin birçoğunda olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de tarımın yeri 

önemlidir. Tarım ve sanayi sektörlerinin entegrasyonu sonucu oluşan tarımsal sanayi, 

her iki sektörün gelişmesinde ve ekonomiye katkılarının artması açısından önemlidir. 

Tarıma dayalı ve tarımsal sanayinin kırsal alanda geliştirilmesi, kırsal kalkınma 

açısından son derece önemli olmakla birlikte hem bölgenin gelişmişliğini artırmakta 

hem de kırsal nüfusa pazar imkanı ve istihdam sağlamaktadır.  

Ülkelerin kalkınma yolundaki sanayileşme sürecinde tarım sektörünün önemli 

rolü vardır. Türkiye’de kalkınma için sanayileşme, sanayileşme için ise ilk adımın 

tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi olduğu düşünülmektedir (Dellal ve Tan, 2003). 

Çünkü sanayi sektöründeki en büyük pay imalat sanayine ait olup, imalat sanayi 

içerisindeki en büyük pay ise tarıma dayalı sanayiye aittir.  

Tarım ile sanayinin sürekli olarak iç içe oldukları görülmektedir. Çünkü 

tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi için sanayiye, sanayinin çalışması için de tarıma 

gereksinim vardır. Kırsal alanda tarıma dayalı sanayinin kurulması; ürünün ve 

hammaddenin pazara yakın olması, istihdam sağlaması, altyapı düzenlemeleri, 

civardaki arazi değerlerinin yükselmesi gibi avantajlar getirebilmektedir. Bazı 

tarımsal ürünler çabuk bozulabilir nitelikte olduğundan kırsal alan için sanayinin 

yakın olması çok önemlidir. Bu nedenle sanayi kuruluşuna yakın olan tarım 

arazilerinin değerleri uzak olanlara nispeten daha fazla olabilecektir. Buna karşın 

sanayi kuruluşlarının çıkardığı atıklar tarım arazilerine zarar verebilmektedir. Tarım 

arazilerinin kirlilikten dolayı zarar görmesi değer azalmasına neden olabilecektir.  

Sanayi tesislerinin atıkları rüzgar ve diğer iklim faktörlerinin etkisiyle geniş bir 

alanı etkisi altına alabilmektedir. Kirlilik, tesislerin etki alanındaki tarım 

işletmelerinde ürün verim ve kalite kayıplarına ve tarım arazilerinin değerlerinin 

düşmesine neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak geliri azalan üreticinin yaşam 
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düzeyi kirlilikten olumsuz etkilenebilmektedir (Tanrıvermiş, 1996). Bir bölgedeki 

üreticilerin yaşam düzeylerinin azalması o bölgenin sosyo-ekonomik yapısını 

tamamen etkileyebilmektedir. Bu nedenle sanayinin taşınmaz değerlemesine etkisi 

kaçınılmazdır.  

2.6.Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler 

Günümüzde bilginin hammaddesi olan verilerin artması sonucu bu verilerin 

etkin kullanılması, depolanması ve ayıklanması konularında yeniliklerin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Verilerin biçimlendirilerek çeşitli amaçlara 

yönelik olarak bilgisayar destekli çalışmalarla bilgi üretilmesi işlemi, bilgi sistemleri 

ile yapılmaktadır. Bilgi sistemleri, bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylık ve sorunu en 

kısa ve en iyi şekilde çözebilme imkanı sağladığından dolayı yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bilgi sistemleri insan yaşamının her alanında kullanılmakta olup, 

bazı Avrupa üniversitelerinde bilgi sistemleri bölümü bulunmakta ve bu konuda 

uzman olacak öğrenciler yetiştirilmektedir.   

Bilgi sistemleri, genellikle konumsal bilgi sistemleri ve konumsal olmayan 

bilgi sistemleri olarak 2 ana gruba ayrılmaktadır. Konumsal olmayan bilgi sistemleri 

herhangi bir mekandan bağımsız bilgiler ile ilgilenmekte ve doğru karar verme aracı 

olarak kullanılmaktadır. Bankacılık, firma yönetimi, kütüphane, her türlü iletişim vb 

faaliyetler örnek olarak verilebilmektedir. Konumsal bilgi sistemleri ise konuma 

dayalı bilgilere de ihtiyaç duymaktadır. Yani herhangi bir nesnenin koordinat 

bilgilerinin yanı sıra o nesnenin özelliklerini açıklayan metinsel bilgileri de 

bulunmaktadır. Konumsal bilgi sistemleri genel olarak; Çevresel bilgi sistemleri, 

Altyapı-mühendislik bilgi sistemleri, Kadastral bilgi sistemi ve Sosyo-ekonomik 

bilgi sistemi şeklinde dört sınıfa ayrılabilmektedir (Yomralıoğlu, 2000).   

CBS, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan 

bilgilerin toplanması, saklanması, islenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir 

bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir (Heywood vd., 2002; 

Yomralıoğlu, 2000; Burrough, 1991; Aronoff, 1989). CBS’nin diğer sistemlerden 

farklı olarak sahip olduğu fonksiyonlar bulunmaktadır. Sayısal verilerin 
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entegrasyonu, konumsal sorgulama, otomasyon, görüntüleme, manipulasyon, 

konumsal analizler, karar verme analizleri ve model analizleri CBS’nin temel 

fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonları yerine getirebilmesi için de en az 5 temel 

bileşenin bir arada olması gerekmektedir. Bu bileşenler; veri, yazılım, donanım, 

kullanıcı (insan kaynağı) ve yöntemdir (Yomralıoğlu, 2000; Longley vd., 2001; 

Köktürk, 2003).  

Coğrafi bilgilerle uğraşan bir sistem olan CBS’de iki coğrafi bilgi bileşeninin 

kombinasyonları temsil edilmektedir. Sistemde grafik (konumsal) veri bileşeni, sözel 

(istatistiksel, konumsal olmayan) veri bileşenine bir referans olarak kullanılmaktadır 

(Maguire vd., 1992). Coğrafi bilgiler, mekansal verilerden türemektedir. Mekansal 

veriler kullanılırken sosyal ve ekonomik karakterlerin yanı sıra özellikle doğal ve 

suni kaynakları tanımlayan veriler, yeryüzü olaylarının ölçülmesi ya da 

gözlemlenmesinden elde edilen sonuçları içeren coğrafik verilerden 

yararlanılmaktadır (Gilfoyle ve Thorpe, 2004). Yeryüzünün sayısız özelliğinden 

sayısız miktarda veri elde edilerek istenilen amaca göre incelemeler ve analizler 

yapılabilmektedir. Elde edilen verilerin bir sistem dahilinde tutulması işlemlerin 

kolaylaşmasında yarar sağlayacaktır. 

Sistem, bir coğrafi bölgenin bilgilerinin bilgisayarda modellenmesi esasına 

dayanmaktadır. Bölgenin sayısal haritaları temin edilerek harita üzerinde bulunan 

nesnelerin birbiri ile olan ilişkileri tanımlanabilmektedir. Ayrıca her nesnenin 

açıklayıcı bilgisi harita ile ilişkilendirilebilmektedir. Böylece bir bölge için 

hazırlanmış bir sistemde bölgeye ait analizler model üzerinde düzenlenebilmektedir.  

CBS teknolojileri, sayısal akıllı haritalar yardımıyla sorgulama amaçlı 

veritabanlarını ve istatistiksel analizi kullanarak, bilginin sınıflandırılmasını, 

karşılaştırılmasını, yeniden modellendirilmesini, mühendislik uygulamalarının ve 

stratejik planlamanın yönlendirilmesini sağlamaktadır. CBS internet teknolojileri 

kullanılarak, harita, plan, projelere ait verilerin tek bir merkezden yönlendirilerek 

kullanıcıların hizmetine sunulması, belgelendirilmesi, evrak halinde düzenlenmesi 

gibi işlemlerin sanal ortamda gerçekleştirilmesini sağlayarak kamusal hizmetlerin 
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kolaylaştırılması ve şeffaflaştırılmasına katkıda bulunmaktadır (Boğaziçi İnşaat 

Müşavirlik A. Ş., 2006). 

CBS’nin en büyük yararı, bilgilerin bir araya toplanması, sınıflandırılmasının 

kolaylaşması ve paylaşıma açılmasıdır. Bunun yanı sıra CBS teknolojisinde 

güncelleme yapmak son derece kolay ve ucuzdur. Ayrıca istenilen bilgilere ulaşmak 

için fazla zaman harcamaya gerek yoktur. Böylelikle bütün sistemlerin işlemlerini 

gerçekleştirmesi hızlı, kolay ve doğruya en yakın şekilde olacaktır. 

CBS ile yeryüzündeki doğal ve yapay kaynaklar çok daha hassas ve verimli bir 

şekilde yönetilebilmektedir. Ayrıca GPS teknolojisi ile uydulardan alınan yüksek 

hassasiyete sahip konum bilgileri, yine uydulardan alınan görüntülerle artık çok daha 

hızlı bir şekilde birleştirilip, veri toplama süreçleri de oldukça kolaylaşmıştır. Tüm 

bu hızlı gelişmelerle birlikte coğrafi bilgiler artık çok daha sağlıklı ve dinamik bir 

biçimde yönetilip, paylaşılabilmektedir. 

2.6.1. Dünyada ve Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemleri 

CBS alanında ilk adımlar, 1963 yılında Kanada’da ülke arazilerinin 

büyüklüklerini ve kullanım türlerini tespit amaçlı yapılan envanter çalışmalarından 

oluşan coğrafi bilgi sistemleri projesi ile atılmıştır. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde bilgi üretimi, bilginin güncellenmesi, paylaşımı, 

standartlaştırılması gibi CBS ile ilgili faaliyetler, ulusal düzeyde yasa ile 

oluşturulmuş ve görevlendirilmiş “Uzmanlar Kurulu” tarafından tanımlanmakta, 

yönlendirilmekte, koordine edilmekte, izlenmekte, teknik ve idari düzenlemeler 

hazırlanmaktadır.  Finlandiya Coğrafi Bilgi Müşterek Kullanımı Danışma Kurulu 

(NGIFF), İrlanda Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu (IRLOGI), ABD Federal 

Coğrafi Veri Komitesi (FDGC), Fransa Coğrafi Bilgi Kurulu (CNIG), Avustralya- 

Yeni Zelanda Arazi Bilgi Kurulu (ANZLIC), Avusturya Coğrafi Bilgi Şemsiye 

Kurulu (AGEO), Belçika Sayısal Coğrafi Bilgi Koordinasyonu Kurulu (CC 

Belgium), Almanya Coğrafi Bilgi Şemsiye Kurulu (DDGI) gibi oluşumlar Ulusal 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması için görevlendirilmiş kurullardır (Tapu ve 
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Kadastro Genel Müdürlüğü, 2005). Birçok gelişmiş ülkede CBS ile ilgili 

çalışmalarda veri tabanları ve harita altlıkları oluşturulmuştur. 

Avrupa Birliği Parlementosu 2004 yılında Avrupa Birliği Coğrafi Bilgi 

Altyapısı (Infrastructure for Spatial Information in the European Community- 

INSPIRE) Direktifi yayınlayarak AB CBS faaliyetlerini yasal konuma getirmiştir. Bu 

direktife tüm üye ülkelerin uyma zorunluluğu bulunmaktadır.  INSPIRE projesinin 

amacı, Avrupa’da herhangi bir kullanıcının güncel coğrafi bilgiye erişimini 

sağlamaktır (INSPIRE, 2010).  

Değerleme işlemlerinde CBS’nin gelişimi veri setlerinin modellenmesine 

imkan sağlamıştır. CBS tekniklerinin web tabanlı uygulamaya geçmesi ile taşınmaz 

bilgi ve değerlerinin web tabanında sorgulanması mümkün olmaktadır. Taşınmaz 

sahibi kendi taşınmazı ile ilgili bilgilere ulaşabildiği gibi civardaki taşınmazların 

değerleri ile kıyaslama yapma imkanına sahip olmaktadır. Örneğin ABD’nin Bedford 

Belediyesi taşınmaz sahiplerine internet aracılığıyla taşınmaz bilgilerine erişme 

imkanı tanımaktadır (Nişancı, 2005). 

 İngiltere’de arazi kullanımının tutarlı ve ayrıntılı coğrafik kaydını toplamayı 

amaçlayan Ulusal Arazi Kullanımı Veritabanı (National Land Use Database NLUD) 

oluşturulmuştur (National Land Use Database, 2008). Avrupa Birliği’nin finansal 

çıkarlarını korumak amacıyla Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan yönetmelik 

doğrultusunda “Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS)” kurulmuştur. Bu 

yönetmeliğe göre entegre bir sistemin bünyesinde; bilgisayar destekli veri tabanı, 

tarım arazileri için alfanümerik kimlik belirleme sistemi, çiftlik hayvanları için 

alfanümerik kimlik belirleme sistemi ve kayıt sistemi, yardım uygulamaları ve 

entegre bir kontrol sisteminin olması gerekmektedir. Avrupa Komisyonu’nun 2000 

yılında aldığı kararla IACS’de CBS tekniklerinin uygulanması gerektiği ortaya 

konulmuştur (Relin vd., 2003). Avrupa Birliği, Ortak Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Politikası çerçevesinde üye ve aday ülkelerde uygulanmak üzere Arazi Parsellerini 

Tanımlama Sistemi (Land Parcel Identification Systems- LPIS) geliştirmiştir 

(Delince, 2001; Özlü, 2003). 1782/2003 numaralı AB yönetmeliğinin 20. 

maddesinde, tarımsal parsellerin tanımlanması için kurulacak sistemlerin (LPIS) 
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haritalar, arazi kayıt belgeleri veya diğer kartoğrafik altlıklara dayalı olarak 

kurulması gerektiği belirtilmektedir. Bu madde ile LPIS’lerinin mevcut durumu bir 

bakıma yasal hale getirilmiştir. Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Arazi 

Parsellerini Tanımlama Sistemi (LPIS) Türkiye’de pilot bölgelerde uygulama 

aşamasındadır (İnan ve Çete, 2007).  

Bazı belediye ve kamu kuruluşları Türkiye’de CBS’nin en yaygın olarak 

kullanıldığı alanların başında gelmektedir. Büyükşehir belediyelerinin hepsi 

faaliyetlerini elektronik ortama taşıyabilmek için CBS veya CAD tabanlı Kent Bilgi 

Sistemi oluşturmuş ya da çalışmalarını devam ettirmektedir. Kurumların Bilgi 

Sistemi amaçlı yürüttükleri faaliyetler vardır. Bu faaliyetlerin başlıcaları;  

 İçişleri Bakanlığı Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS),  

 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Bilgi Sistemi,  

 Gümrük Bakanlığı Gümrük Sistemleri Otomasyonu (GİMOP), 

 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgisayar Otomasyonu 

(VEDOP), 

 Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı (UYAP),  

 İçişleri Bakanlığı İl Envanteri Modernizasyonu (İLEMOD), 

 Polis Ağı Oluşturma (Pol-Net),  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (TAKBİS),  

 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemi (MEB-NET) 

 Marmara Depremi Arazi Bilgi Sistemi (MERLİS) projeleridir.  

Bu projelerin yanı sıra Harita Genel Komutanlığı (HGK), Devlet Su İşleri 

(DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü (KYGM), Çevre ve Orman Bakanlığı, Maden 

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 

TÜBİTAK, GAP İdaresi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü CBS ve Uzaktan 

Algılama Tekniklerini kullanarak çeşitli projeler yürütmektedirler.  
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AB’ye uyum çerçevesinde tarımda yeniden yapılanma kapsamında Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Tarım Reformu Uygulama Projesi 

(ARIP) kapsamında geliştirilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Türkiye’de tarım 

alanında bilgi sisteminin doğrudan uygulandığı ilk projelerden biridir.  

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) bünyesinde 1999 yılında ulusal 

düzeyde kurumlar arası işbirliği ile toprak ve su kaynakları için veri tabanı 

oluşturmak, dijital coğrafi bilgileri standart bir hale getirmek ve bu veri tabanı 

kullanılarak doğal kaynakların planlanması ve yönetimi ile ilgili problemlere çözüm 

geliştirmek amacıyla Ulusal Bilgi Merkezi kurulmuştur.  KHGM’nin kapatılması ile 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tarım Arazilerinin 

Değerlendirilmesi (TAD) Şube Müdürlüğü bu faaliyetleri yürütmektedir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde geliştirilen Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), mülkiyete dayalı bilgi kullanan bütün kurum ve 

kuruluşların ihtiyacı olan bilgileri tek merkezde toplayan çok önemli bir projedir. Bu 

sistem sayesinde tüm tapu ve kadastro bilgileri sözel ve grafiksel olarak bilgisayar 

ortamına aktarılmış ve TKGM’nin tüm birimlerinde işlemler standart bir hale 

getirilmiştir (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2008).   

2.6.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulama Alanları 

Hızla gelişen bilgisayar teknolojileri bilginin önemi ve kullanımı konusunda 

yeni boyutların oluşmasına imkan sağlamaktadır. Dünyada oldukça hızlı bir şekilde 

gelişen ve yeni bir bilgisayar teknolojisi olan Coğrafi Bilgi Sistemleri birçok alanda 

karar vericilere destek olan bir sistemdir. 

Coğrafi bilgiler, insan faaliyetlerinin birçoğunun temelinde bulunmaktadır. 

İnsanların içinde yaşadığı ve çalıştığı alanların karakterini tanımlamaktadır. Aynı 

zamanda doğal çevrenin kaydını sağlamaktadır (Gilfoyle ve Thorpe, 2004).   

CBS teknolojisinin yaygınlaşması ve farklı disiplinlerce kullanım alanının 

artması disiplinler arası işbirliğini de artırmıştır. CBS çok geniş uygulama alanlarına 
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sahiptir. Amaca uygun kullanımı ile birçok faaliyette büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır. 

Tablo-1: Coğrafi Bilgi Sistemleri için Uygulama Alanları 

Faaliyet Uygulama 

 
Sosyo-ekonomik/ 

Yönetim 

Sağlık 
Yerel Yönetim 
Ulaşım Planlaması 
Hizmet Planlaması 
Kentsel Yönetim 

 
Savunma Vasıtası 

Hedef Tanımlama 
Taktik Destek Planlaması 
Gezici Kontrol Modellemesi 
İstihbarat Veri Entegrasyonu 

 
Ticaret ve İş 

Piyasa Katılım Analizi 
Sigortacılık 
Filo Yönetimi 
Direkt Pazarlama 
Hedef Pazarlama 
Perakende Konumu 

 
Kamu Hizmetleri 

Ağ Yönetimi 
Hizmet Sağlama 
Telekomünikasyon 
Olağanüstü Durum Düzeltme 

 
 

Çevresel Yönetim 

Toprak Doldurma Mevki Seçimi ve Mineral   
Kartografi Potansiyeli  
Popülâsyon Denetleme 
Doğal Risk Değerlendirmesi 
Kaynak Yönetimi 
Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Kaynak: Heywood vd.  2002 

Bu uygulamaların dışında ve/veya altında daha birçok uygulama mevcuttur; 

 Taşınmazların değerlemesi, arsa ve arazi bedellerinin kırsal ve kentsel 

konumuna göre tespiti, taşınmazın değerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve 

analizi gibi konuları içeren Taşınmaz Değerlemesi,  

 Tapu-Kadastro, vergilendirme, seçmen tespiti, kentler, beldeler, kıyı sınırları, 

idari sınırlar, tapu bilgileri, mücavir alan dışında kalan alanlar, uygulama imar 

planları gibi konuları içeren Mülkiyet- İdari Yönetim, 
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  İmar faaliyetleri, otoyollar, devlet yolları, demir yolları ön etütleri, deprem 

zonları, afet yönetimi, bina hasar tespitleri, binaların cinslerine göre dağılımları, 

bölgesel kalkınma dağılımı gibi uygulamaları içeren Bayındırlık Hizmetleri, 

 Araştırma-inceleme, eğitim kurumlarının kapasiteleri ve bölgesel dağılımları, 

okuma-yazma oranları, öğrenci ve eğitmen sayıları, planlama gibi konuları içeren 

Eğitim Çalışmaları, 

 Sağlık-coğrafya ilişkisi, sağlık birimlerinin dağılımı, personel yönetimi, hastane 

vb. birimlerin kapasiteleri, bölgesel hastalık analizleri, sağlık tarama faaliyetleri, 

ambulans hizmetleri gibi uygulamaları içeren Sağlık Yönetimi, 

 Turizm bölgeleri alanları ve merkezleri, turizm amaçlı uygulama imar planları, 

turizm tesisleri, kapasiteleri, arkeoloji çalışmaları içeren Turizm Çalışmaları 

yapılmaktadır.  

Türkiye’de CBS’nin kullanım alanlarının genişlemesi; ülkenin gelişmesi ve 

sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi bakımından önemlidir.  

2.6.2.1. Tarım alanında bilgi sistemlerinin kullanımı 

Bilgi çağı bütün bilimsel disiplinleri etkisi altına almaktadır. Bilgi çağının 

etkileri toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamlarında görülebilmektedir. 

Bilgiyi etkin bir şekilde kullanan toplumlar çok daha hızlı gelişme göstermektedir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde önemli paya sahip tarım sektörü 

de teknolojik yeniliklerin, değişimlerin ve politik gelişmelerin takibi ve uygulaması 

aşamalarında bilginin kullanımı giderek artmaktadır.  

Tarımsal üretimin rantabl olması, birim alandan daha fazla gelir sağlanması ve 

ülke tarımının dünya ile rekabet edebilir düzeye ulaşabilmesi için öncelikle tarımın 

altyapısının iyileştirilmesi gerekmektedir. Ülke tarımının gerek yapısal gerekse 

politik düzeyde sorunları bulunmaktadır. Yapısal sorunların çözümünde teknolojik 

yeniliklerin takibi, politik sorunların çözümünde ise karar alma aşamasında bilgi 

sistemine dayalı gelişmelerin uygulanması altyapının iyileştirilmesine olanak 

sağlamaktadır.  
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Günümüzde tarım alanında yapılan uygulamalarda veri toplama aşamasında 

Uzaktan Algılama ve Fotogrametri, verilerin analizi aşamasında ise CBS teknik 

olarak önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak Türkiye’de bugüne kadar yapılan 

uygulamalarda kurumlar arası organizasyonun yetersiz olması ve veri standardının 

olmaması yapılan ve yapılmak istenen çalışmaların önünde engel olmaktadır (İnan, 

2004).  

Tarımda bitki deseni tahmini, rekolte tahmini, çayır ve mera alanlarının 

belirlenmesi, nadasa bırakılan alanların belirlenmesi, bitki gelişiminin izlenmesi, 

toprak tasnifi, sulama ve drenaj etütleri, su kaynaklarını koruma planlaması, tarım ve 

hayvancılığa ilişkin kaynak tahminleri, kırsal yerleşim yerlerinin belirlenmesi gibi 

birçok tarımsal amaç için CBS kullanılabilmektedir (Yomralıoğlu, 2000). 

CBS tarımsal alanların uydu görüntüleriyle tespit edilerek tarımsal iyileştirme, 

bitki örtüsünün hastalıklı bölgelerini tespit etme ve zirai vergilendirme konularında 

da etkili olmaktadır. Ekim alanlarının izinsiz kullanılması gibi durumlarda Uzaktan 

Algılama yöntemi ile elde edilen uydu görüntüleriyle kolaylıkla zirai denetim 

yapılabilmektedir. Ayrıca uydu görüntüleri sayesinde tarım tipine bağlı olarak 

çiftçilerin ödeyecekleri vergiler doğrudan hesaplanarak mükelleften otomatik olarak 

verginin tahsili sağlanabilir (Yomralıoğlu, 2000). Türkiye’de uygulanan tarım 

reformu kapsamındaki ekim alanlarını daraltarak alternatif ürün yetiştirme 

çalışmalarında da CBS teknolojisinden yararlanarak ekim alanları daraltılacak 

ürünlerin potansiyel ekim alanlarını tespit edip alternatif ürüne ayrılacak alanlar 

belirlenebilir. 

Tarımın en önemli sorunlarından biri olan arazi parçalılığının çözümü için 

arazi toplulaştırması yapılmaktadır. Ancak arazi toplulaştırması çalışmalarına konu 

olan parsel sahiplerinin değişime uğrayacak parsellerinin, edinilecek olan parsellerle 

eşdeğer olabilmesi açısından arazi toplulaştırması faaliyetleri büyük önem arz 

etmektedir. Arazi toplulaştırmasında planlama çalışmalarının verileri uzaktan 

algılama teknikleri ile elde edilebilmektedir. Arazi toplulaştırmada önemli bir aşama 

da toplulaştırmadan önceki arazilerin değerlerinin belirli kriterlere göre 

belirlenebilmesi için arazilerin derecelendirilmesidir. Gündoğdu ve arkadaşlarının 
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(2003) yaptığı çalışmada parsel değer sayılarının CBS tekniği ile tespit edilmesinin 

her bir parselin derecelendirme değerinin belirlenmesinde kolaylık sağladığı ortaya 

konulmuştur. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Bölümü tarafından arazi toplulaştırması planlama çalışmaları için gerekli bilgilerin 

düzenlenmesini, bilgi girişini, bilgilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesini, gerekli 

sorgulama ve analizlerin yapılmasını sağlayan ve ARTOP (Arazi Toplulaştırması 

Bilgi Sistemi) adı verilen bir bilgi sistemi oluşturulmuştur (Akkaya Aslan ve Arıcı, 

2003). 

Tarımda CBS önemli rol oynamakta ve üretimin her aşamasında 

kullanılabilmektedir.  GPS ile toprak tipi, toprak kimyası, ürün çeşidi, ilaç miktarı, 

sulama bilgileri gibi veriler elde edilebilmektedir. Ürünler için uygun yetiştirme 

alanlarının belirlenmesi, ürün piyasaları ile ilişkilerin belirlenmesi, işletme tipine ve 

ürün çeşidine göre belirlenen faktörler ile model oluşturma gibi birçok işlem 

yapılabilmektedir (Schuurman, 2004). CBS, uzaysal ve niteliksel verilerin her ikisini 

de kullanarak birçok işi yapma yeteneğine sahip olması nedeniyle potansiyel üretim 

alanlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır (Silva ve Blanco, 2003). Bu 

şekilde yanlış arazi kullanımı engellenebilmektedir.   

Antalya merkez ilçede örtü altı üretim alanları için yersel ölçümleme 

tekniklerine dayalı klasik yöntemler yerine, Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) temeline dayalı yeni bir veri tabanı sistemi oluşturulmuştur. 

Çalışma alanındaki cam ve plastik nitelikli seralar, uydu görüntüsünün bilgisayar 

ortamında yapılan görsel analizleri ile tanımlanmış ve her bir bireysel sera için CBS 

kullanılarak veri tabanları oluşturulmuştur. Dünya koordinat sistemine dayalı olarak 

hazırlanan bu veri tabanları, bireysel seraların alan, konum ve diğer özniteliklerine 

ilişkin bilgileri içermektedir. Söz konusu bu veri tabanları, Antalya Merkez ilçedeki 

örtü altı alanları ile ilgili olarak yapılacak her türlü sorgulamayı destekleyecek bir 

formatta hazırlanmış olup, alan ile ilgili her türlü istatistiksel bilginin ve istenilen her 

düzeydeki envanterin doğru ve hızlı bir şekilde ortaya çıkarılmasına da olanak 

sağlamaktadır (Sönmez ve Sarı, 2006). 



55 
 

  

CBS olanakları kullanılarak, Tokat Kazova arazileri içerisinde şeftali 

yetiştirilebilecek bahçe alanlarının belirlemesi ve bu arazilerin şeftali yetiştiriciliğine 

uygunluk sınıflaması yapılmıştır. Kriter olarak ise arazilerin ovada mevcut su 

kaynaklarına uzaklıkları, arazilerin ovadaki mevcut su kaynaklarından olan kot 

farkları, toprak profil derinliği, toprak profil bünyesi, don riski, arazi bakışı, ve arazi 

eğimi dikkate alınmıştır (Öztekin vd., 2008). Reis ve Yomralıoğlu (2006), Trabzon 

için uzaktan algılama ve CBS teknolojilerini kullanarak, mevcut ve potansiyel fındık 

alanlarını belirlemişlerdir. Gündüzoğlu (2004) ise, Batı Anadolu’daki zeytin 

yetişebilecek en uygun alanları belirlemek amacıyla, CBS kullanarak doğal ortam 

şartlarının (iklim, ana kaya, toprak, yüzey şekilleri vb.) veri tabanlarını 

oluşturmuştur. Yorgancı (2004), CBS kullanarak Kuzey Kıbrıs’ta arazi kullanımı 

açısından uygun buğday ekim alanları belirlemiştir. Dengiz (2006) ise, Ankara’nın 

güney kesiminde yer alan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce 

Araştırma Çiftliği topraklarının, yüzey ve damla sulama yöntemlerine 

uygunluklarının belirlenmesinde CBS tekniği kullanmıştır. 

ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Tarım Kütüphanesi (USDA NAL) Tarımsal Bilgi 

Ağı Merkezi (Agricultural Network Information Center = AgNIC) tarafından 

işletilen “AgDB dizini” tarımsal veri tabanları hakkında yayınlanan en kapsamlı bilgi 

kaynaklarından biridir. AgNIC tarımsal veritabanı listesinde, tarım ve diğer biyolojik 

bilimlerin hemen her dalı için oluşturulmuş veritabanları bulunduğu görülmektedir 

(Cebeci ve Bek, 1998). Tarım alanında dünyada en geniş istatistiki verileri içeren ve 

paylaşıma açık olan bilgi sistemi “Food and Agricultural Organization (FAO)” veri 

tabanıdır.   

CBS tarımsal taşınmazların yönetiminde de kullanılabilmektedir; 

 Arazi kullanım haritalarının üretilmesi, 

 Tarımsal desteklemelerin yönetimi, 

 Ürün kayıtları, beslenme durumu, drenaj çalışmaları, verim haritaları ve 

toprak tiplerinin veritabanı oluşturulması, 

 Sınırların değişmesi durumunda haritaların doğru belirlenmesi, 
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 Ormancılık firmaları için bütçeleme, tahmin ve değerleme gibi faaliyetlerde 

CBS kullanımı mümkündür (Donald, 1999).  

Türkiye’de tarım sektöründe CBS çalışmaları son yıllarda gündemde yer 

almaktadır. Ortak Tarım Politikası ve Türkiye Ulusal Reform Programı çerçevesinde 

Tarım Bilgi Sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. DPT 

Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, 2001 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi, Tapu Kadastro 

Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağının geliştirilmesinin 

sağlanması amacıyla Tarım Bilgi Sisteminin kurulmasına yönelik çalışma grupları 

oluşturulmuş ve çalışmalar başlamıştır. Tarım Bilgi Sistemlerinin oluşturulmasına 

odaklı bu çalışmalar;    

1. Türkiye Tarımsal Veritabanı*,  12. Su Ürünleri Envanter Sistemi,  

2. Tarım-NET*,  13. Hayvancılık Soy kütüğü Sistemi*,  

3. TAICENT (Türkiye Tarımsal Bilgi 

Merkezi)*  

14. Gıda Hizmetlerinde e-ticaret,  

4. Hayvan Kimlik Kayıt Sistemi*,  15. Tarımsal Araştırma ve İstatistik Bilgi 

Sistemi, 

5. Çiftlik Muhasebe Sistemi,  16. Evrak Arşiv Otomasyonu,  

6. Organik Tarım Bilgi Sistemi*,  17. Personel Özlük Bilgi Sistemi*, 

7. Tarımsal Piyasaları İzleme Sistemi,  18. Bitki Pasaport Sistemi,  

8. Kooperatifler Bilgi Sistemi*,  19. Türk tarım Elektronik Dergi*,  

9.Web Sitesi ve Sanal Tarım Kütüphanesi*,  20. Elektronik Tarımsal Sanayi Envanteri,  

10. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan 

Algılama*,  

21. Çiftçi Kayıt Sistemi*,  

11.AGRIS/CARIS ve AGROVOC 

Hizmetleri*,  

22. Alternatif Ürün Uygulama Sistemi  

(*) Başlayan ve yürütülmekte olan bilişim projeleridir (www.tarim.gov.tr) .  

Arazi kullanım bilgisi, ekosistem içerisindeki kaynak yönetiminde önemli rol 

oynamaktadır. Uzaktan Algılama, CBS ve GPS entegrasyonu güvenilir toprak 

kullanım haritası üretmek için yeni bir potansiyel sağlamaktadır.  
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Gelişmiş ülkelerde genellikle uygulanmakta olan Arazi Bilgi Sistemi (Land 

Information Systems) geniş bir içeriğe sahiptir; 

 Sınırların kesin olarak çizilmesini içeren arazi hakları ve şartları, 

 Arazi değeri ve vergi değeri, 

 Arazi kullanımı, 

 Arazi parselleri üzerinde bulunan yapılar hakkında bilgi, 

 Nüfus, 

 Doğal park sınırları yada yerel yönetimler gibi yerlerin yönetimsel verileri, 

 Toprak kirliliği ve diğer risklerin çevresel verileridir (Wyatt ve Ralphs, 

2002). 

2.6.2.2. Taşınmaz değerlemesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı 

Dünyadaki kaynaklar sınırlı düzeyde olup, yapılan her türlü uygulamanın 

mekanla ilişkisi olduğu bir gerçektir. Mekan kavramını kapsayan taşınmaz 

değerlemesi ile CBS’nin bu noktada entegresi mümkün görünmektedir. Bilgi çağının 

getirilerinden mümkün olduğunca yararlanma fırsatı veren ve çağın en önemli 

yeniliklerinden biri olan CBS, taşınmaz değerlemesi konusunda da büyük imkanlar 

sağlamaktadır. Son yıllarda yüksek kalitede taşınmaz talebinin artması ile talep 

edilen taşınmaz hakkında bilgi elde etme isteğinin de artması bilgi sistemlerinin 

ihtiyacını ortaya koymuştur.  

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi karmaşık metotları rahatlıkla kullanılabilir 

hale getirmiştir. Taşınmaz değerleme yöntemleri CBS teknolojisi ile entegre 

edildiğinde, taşınmazların değerleri objektif kriterlere göre doğruluk oranı yüksek bir 

şekilde tahmin edilebilmektedir. Bilgisayar teknolojisi yardımıyla taşınmazlara etki 

eden kriterler artırılıp azaltılabilmekte, gerektiğinde bu kriterlerin ağırlıkları 

kolaylıkla değiştirilebilmektedir (Tiryakioğlu ve Erdoğan, 2006). Amaca uygun 

olarak geliştirilen sistemin işleyişinde, gerçekleşen yenilik ve gelişmeler 

doğrultusunda değişiklikler yapılabilmektedir.  



58 
 

  

Bir taşınmazın tüm unsurlarıyla birlikte ele alınıp gerçekçi anlamda 

değerlendirilmesi farklı meslek disiplinlerinin ortaklaşa bir analiz yaklaşımını 

gerektirmektedir (Yomralıoğlu ve Nişancı, 2006). Disiplinler arası çalışmanın 

başarılı olabilmesi için sistematik bir yaklaşım izlenmelidir.    

Coğrafi konum, taşınmaz değerlemesinde önemli rol oynar (Kahr ve Thomsett, 

2005). Objektif bir değerlemede ilk aşama, değerlemeye konu olan taşınmazların 

fiziksel, çevresel ve sosyal nitelikli konumlarının bir harita üzerinde gösterilmesidir. 

Böylelikle değere etki eden faktörlerin hangi taşınmazı kapsadıkları görülebilir 

(Nişancı, 2005). Zira taşınmazın değerini etkileyen birincil faktör konumdur 

(Goodall, 1972). Değeri etkileyen faktörlerin konumsal yapı üzerinde 

değerlendirilmesi, değerleme işleminin daha objektif ve sonuçların daha net olmasını 

sağlayacaktır.  

Bible ve Hsieh (1994), CBS tekniğini bölgesel değişkenler üretmek için 

kullanmışlardır. Konut kirasını belirlemede bölgesel faktörlerin potansiyel öneminin 

CBS teknolojisiyle tespit edilmesi üzerinde durulmuş ve ekonometrik model 

yardımıyla faktörler yorumlanmıştır. Modelde yer alan değişkenler mesleki, gelir, 

rekabet, zaman ve mesafe değişken grupları olarak 5 kategoride incelenmiştir. 

Sonuçta ise sadece konut özelliklerinin değil bölgesel faktörlerinde konut kiralarını 

belirlemede önemli olduğu tespit edilmiştir.   

Bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde en önemli unsurlar, değeri etkileyen 

faktörlerdir. Taşınmaz değerinin objektif olması için bu faktörlerin değer 

hesaplamalarına dahil edilmesi gerekmektedir. Tiryakioğlu ve Erdoğan’ın (2006) 

yaptığı çalışmada değere etki eden faktörler anket yolu ile tespit edilerek her faktöre 

ait bir katsayı belirlenmiştir. Bu katsayılar taşınmaz değerlerinin belirlenmesi için 

kullanılan nominal yöntemde ağırlık katsayısı olarak kullanılmıştır. ArcGIS 

yazılımının Geoistatistiksel Analiz modülü kullanılarak, Nominal değerleme yöntemi 

ile belirlenen taşınmaz değerleri Inverse Distance Weighting (IDW) enterpolasyon 

yöntemi kullanılarak enterpole edilmiş ve bu şekilde tüm kente ait taşınmaz değer 

haritası elde edilmiştir. 
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Taşınmaz değerleme sisteminin kullanılmasıyla taşınmaz değerine etki eden 

faktörlerdeki değişiklikler kolaylıkla gerçekleştirilebilecek ve alım-satım değerleri 

için daha doğru değerler elde edilebilecektir (Tiryakioğlu ve Erdoğan, 2006). 

Taşınmazın fiziksel özellikleri CBS tekniği ile kolaylıkla analiz edilebilmektedir.  

Bilgi teknolojisi profesyonel olarak ekonometrik modelleme, regresyon analizi 

ve diğer istatistiksel modelleme teknikleri kullanılan analitik uygulamaları 

içermektedir (Wyatt ve Ralphs, 2002). Taşınmaz değerlemesinde ekonometrik ve 

istatistiksel modellemelerin kullanılması objektif sonuçların elde edilmesinde yararlı 

olabilmektedir. Modelleme uygulamaları, değerleme işlemleri ile bilgi 

teknolojilerinin bütünleşik şekilde kullanılmasında bir araç olmaktadır. 

Kesin olmayan, belirsiz faaliyet ve gözlemlerin tanımlarının geçtiği 

problemleri çözmek için teoriler geliştirilmiştir. Bu teorilerden biri olan Fuzzy 

Teorisi, matematiksel model ve ölçülen değerlerin yanı sıra insan düşüncesini de 

mühendislik sistemine katmak üzere insan düşüncesini formüle etmektedir 

(Kuruüzüm, 1999). Fuzzy Teorisi ve mekansal analiz CBS tekniği ile birleştirilerek 

taşınmaz analizinde önemli gelişmeler sağlanmıştır (Pagourtzi vd., 2006).    

Enflasyon oranları hızlı bir şekilde değişen Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde farklı zaman periyotlarında taşınmaz değerleri farklılık göstermekte ve 

gerçek değer bulunamamaktadır. Bu nedenle taşınmaz değerleri enflasyon ve kişisel 

parametrelerden arındırılarak, katsayılarla ifade edilerek bulunmalıdır. Bu noktada 

değer haritalarının kullanım önemi ön plana çıkmaktadır (Eren, 1998).  

CBS’nin en önemli özelliklerinden birisi farklı katmanları veya haritaları üst 

üste serme (overlay) yeteneğine sahip olmasıdır (Silva ve Blanco, 2003). Taşınmaz 

değerlemesinde, taşınmazın cinsine (arazi, arsa, bina vb.) ve uygulanacak değerleme 

yöntemine göre altlıklar toplanmaktadır.  Katmanların çakıştırılması ve taşınmazlara 

ait öznitelik bilgilerinin sisteme girilmesi ile değer haritaları oluşturulmaktadır. 
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2.6.2.3. Tarım arazilerinin değerlemesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

kullanımı 

Arazi, tarımsal faaliyetin ana materyali olduğundan, konum verisi olarak büyük 

öneme sahiptir. Tarımsal üretimin sürdürülebilir bir şekilde artması için toprak ve su 

kaynaklarının korunarak kullanılması gerekmektedir. Doğal kaynakların korunması 

ve sürdürülebilirliğin devamı noktasında bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlardan 

yararlanılabilmektedir. AB’ne uyum sürecinde parsel bazında bilgi sistemi olarak 

nitelendirilebilecek tapu- kadastro ve haritalama faaliyetlerinin bilgi teknolojileri ile 

modellenmesi sürdürülebilir kalkınmanın bir elemanı olarak ifade edilebilmektedir.  

Kadastro çalışmaları tarımsal üretimde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili 

olabilmektedir. Arazi toplulaştırması, tarım reformu, üretim planlaması, rekolte 

tahmini, pazarlama ve fiyat politikalarında kadastro bir alt yapı ve bilgi üretme aracı 

olarak kullanılabilmektedir (Bıyık ve Atasoy, 2003).  

Arazi düzenlemelerinde arazi sahiplerinin mağdur olmamaları için dikkat 

edilmesi gereken en önemli kriter parselin değeridir. Parsellerin yeniden dağıtımında 

genişlik kriterinin değil, değer kriterinin esas alınması objektif bir sonuca ulaştıracak 

ve parsel sahipleri arasında haksızlık söz konusu olmayacaktır. Bunu sağlamak için 

düzenleme öncesi ve sonrası değer analizleri yapılmalıdır. Değer analizinde öncelikle 

parsel değerini etkileyecek faktörler ağırlıklı olarak belirlenir ve gerekli formüllerle 

parametrik değerler hesaplanarak en uygun dağıtım şekline karar verilir. Gerekli 

haritaların sayısallaştırılmasından parsel dağıtımı ve denetimine kadar yapılan bütün 

işlemlerde CBS kullanımı büyük kolaylık sağlamaktadır (Yomralıoğlu, 1992).  

Bir parselin değeri, genelde konum itibari ile o parselin sahip olduğu özellikler 

ile doğrudan ilişkilidir (Frizzell, 1979). Bu nedenle öncelikle parsele ait özellikler 

toplanmalıdır. Değere etki eden bu özelliklerin etki derecelerini belirlemek için bu 

faktörler belirlenmeli ve coğrafi konumları bir harita üzerinde gösterilmelidir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Tez çalışmasının ana materyalini, çalışma alanında yapılan anket çalışmaları ile 

elde edilen veriler, mevcut konumsal veriler (toprak haritası, 1/25.000 ölçekli 

standart topografik haritalar, kadastral haritalar, sulama projeleri vb.) ve Coğrafi 

Bilgi Sistemleri çerçevesinde verilerin işlendiği ArcGIS (ArcInfo ve Arcview) 

yazılım programları oluşturmaktadır. ArcView verileri harita, tablo ya da grafik 

olarak görüntüleyebilmek için, konumsal ve tablosal veriyi kolayca yükleyebilmeyi 

sağlayan bir kullanıcı ara yüzüne sahip en yaygın masa üstü Coğrafi Bilgi Sistemi ve 

haritalama yazılımıdır. ArcInfo ise veri üretimi, harita görüntüleme, modelleme ve 

analiz işlemlerinin tümü için kullanılır (İşlem Şirketler Grubu, 2007). Araştırmada 

yöntem; örnek sayısının tespiti, verilerin toplanması, analizi ve verilerin CBS’de 

değerlendirilmesi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.  

Araştırmada birincil veriler 2008 yılı Temmuz-Ağustos aylarında bizzat 

araştırmacı tarafından yapılan anketlerden ve ikincil veriler konu ile ilgili kamu ve 

özel kuruluşlardan elde edilmiştir. Ayrıca değerleme ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile 

ilgili hazırlanmış yerli ve yabancı yayınlardan, yapılmış bilimsel araştırmalardan ve 

uzman kişilerden yararlanılmıştır.  

3.1. Örnek Sayısının Tespitinde Uygulanan Yöntem 

Araştırma, Konya İlinin Çumra ilçesinde Çumra Şeker Fabrikası’nın 

bulunduğu mevkide yapılmıştır. Araştırma yöresi, Konya ilinin tarımsal yapısını 

temsil etme özelliğine sahip olması, araştırma olanaklarına uygun bir saha olması ve 

arazinin değerine etki eden faktörleri bünyesinde barındıran şeker fabrikasının 

bulunduğu mevki olması nedeniyle Gayeli Örnekleme Yöntemi’ne göre seçilmiştir.  

Araştırma yöresindeki tüm arazi sahipleri ile görüşmenin zaman, eleman ve 

maliyet açısından aşırı yük getireceği düşünülerek ana populasyondan örnek 

seçilmiştir. Minimum 30 parselin malikinin tesadüfi olarak seçilmesi ve bunlara 

anket yöntemi uygulanarak araştırma için gerekli olan verilerin toplanması yeterli 

görülmektedir. Ana kitle (populasyon) normal dağılımlı değilse, örnek hacminin 
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(veya anket uygulanacak olan kullanıcı sayısının) 30 adet ve daha fazla olması, 

ortalamanın normal dağıldığını kabul etmek için yeterli olmaktadır. Tarım 

Ekonomisi ve İşletmeciliği araştırmalarında minimum 30 adet anket ile toplanan 

verilerin yeterli olacağı genellikle kabul görmektedir (Çiçek ve Erkan, 1996).   

Çalışmada, yörede geçerli olan kapitalizasyon oranını tespit etmek ve gelir 

yöntemine göre tarım arazilerinin değerini tespit etmek için iki tür anket 

uygulanmıştır.   

Araştırmada kapitalizasyon oranının tespiti için fiilen alım-satımı yapılan 

parsellerin maliklerine anket uygulanarak veri toplandığından, örnekleme birimi 

alım-satımı yapılan parsel (sayı, genişlik ve maliki/kullanıcısı) olmaktadır. Bu 

bağlamda, kapitalizasyon oranının tespitinde gerekli verileri elde edebilmek için 

araştırma yöresinden Eylül-Nisan ayları arasındaki periyodu içeren 8 ayda alım-satım 

işlemi gören tarım arazileri, araştırma yöresindeki Tapu-Kadastro Müdürlüğünden 

tespit edilmiştir. Tapu-Kadastro Müdürlüğü kayıtlarına göre bu dönemde 1690 adet 

satış gerçekleşmiş olup, 588 adedi tarım arazisi niteliğindedir. Çalışmanın amacına 

uygun olarak, Tapu-Kadastro Müdürlüğünden alım-satıma konu olan araziler tespit 

edilirken tarım arazilerinin belediye mücavir alanı içinde bulunmamasına, akrabalar 

arası alım-satım olmamasına ve satışı yapan kişinin arazinin bulunduğu köyde 

ikamet etmesine dikkat edilmiştir. Bu kriterler doğrultusunda 277 adet satışı yapılan 

arazi saptanmıştır. Çalışmanın anket aşamasında, ikamet yeri olarak satışı yapılan 

arazinin köyde ya da kasabada kayıtlı olduğu halde mevsimlik olarak köyde ya da 

kasabada kalmalarından dolayı arazi satışı yapan kişilere ulaşılamaması ve bazı arazi 

sahiplerinin görüşmek istememesi nedeniyle örnek sayısı 30 olarak belirlenmiştir. 

Alım-satıma konu olan tarım arazilerini satan malik ya da işletmeci ile görüşülerek 

anket yoluyla en az bir münavebe döneminde söz konusu araziden elde ettiği geliri 

ve yaptığı masrafları tespit edilmiştir.  

Tarım arazilerinin değerini tespit etmede kullanmak üzere araştırma yöresinin 

genel yapısı hakkında yeterli bilgiyi verdiği düşünülerek 40 adet arazi sahibi ile 

görüşülmüştür.     
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3.2. Verilerin Toplanmasında ve Analizinde Uygulanan Yöntem 

CBS bileşenleri (donanım, yazılım, veri, insanlar ve metotlar) içerisinde en 

fazla zaman ve maliyet (%45-80) gerektiren, verilerin toplanması aşamasıdır 

(Somers, 1987: 53). Veriler elde edilmeden uygulamaya geçilemez. CBS teknikleri 

uygulanacak bir çalışmada ilk ve en önemli aşama verilerin toplanmasıdır (Nişancı, 

2005). 

Tarımsal değerleme çalışmalarında CBS’yi etkin bir biçimde kullanmak için 

konumsal veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı için gerekli olan konumsal 

veriler ise tarımsal değerleme çalışmalarında kullanılan faktörlere bağlı olmaktadır. 

Bu faktörlere ait verilerden kamu kurumlarında mevcut olanlar (dijital veya kağıt 

altlıklarda) doğrudan kullanılmıştır (tablo 2). Kamu kurumlarında olmayan veriler ise 

arazi çalışmaları veya uydu görüntülerinden yararlanılarak elde edilmiştir. 

Tablo- 2:  Elde Edilen Haritalar  

Pafta Adı Kurum 
Toprak Sınıfları Toprak ve Su Kaynakları Ulusal 

Bilgi Merkezi 
Toprak Kabiliyeti Haritası Toprak ve Su Kaynakları Ulusal 

Bilgi Merkezi 
DSİ Sulama Alanları Konya DSİ Bölge Müdürlüğü 
Hali Hazır Harita  

Uydu Görüntüsü Kadastral Pafta 
Sulama Kanalları 
Arazi Kullanım 
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Şema-1: Çalışmada İzlenen Yol 

 

Çalışmada amacın ve uygulanan yöntemlerin belirlenmesinden sonra veri 

toplama aşamasına geçilmiştir. Değerleme işlemleri için gerekli tüm verilerin elde 

edilebilmesi için araştırma yöresindeki üreticilerle yüz yüze yapılan anket formları 

kullanılmıştır. Anket formları, araştırmanın amacına uygun şekilde gerekli verilerin 

elde edilmesine yönelik olarak, Tarım Ekonomisi çalışmalarında kullanılan anket 

formlarından da yararlanarak düzenlenmiştir. 

CBS programında altlık olarak kullanmak için ilgili kurum ve kuruluşlardan 

alınan haritaların sayısallaştırma işleminden sonra değeri etkileyen faktörlerin 
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analizleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin işlenmesinden sonra, veriler CBS 

ortamına girilmiş ve değer haritası elde edilmesi için sistem oluşturulmuştur. 

3.3. Tarım Arazilerinin Değerlerini Hesaplamada Kullanılan Yöntemler 

1-) Gelir Yöntemi: Türkiye’de tarım arazilerinin değerlemesinde kanuni 

zorunluluk gereği Gelir Yöntemi uygulanmaktadır. Değerleme işleminde Gelir 

Yönteminin kullanılma nedeni, 1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 

bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 4650 sayılı Kanunda (Madde 11: Arazilerde, 

taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve 

olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini) arazilere değer takdirinde 

Gelir Yönteminin kullanılması zorunluluğunun olmasıdır. 

Gelir Yöntemine göre arazi değerinin tespitinde D= R/f formülünden 

yararlanılmış olup;    D= Değer 

                        R= Yıllık Net Gelir  

                        f = Kapitalizasyon Oranı 

Bu formüle göre değer tespit edebilmek için işletme gelirinin ve yörede geçerli 

olan kapitalizasyon oranının bulunması gerekmektedir (Mülayim, 2001).  

Gelirlerin Kapitalizasyonu da denilen gelir yönteminde bir taşınmazın değeri, 

gelecekte elde edilecek gelirler toplamının bugüne indirgenmesine eşittir. Gelecekte 

elde edilecek gelirlerin belirlenmesinde taşınmazın geçmişte sağladığı yıllık net 

gelirleri esas alınabilmektedir. Tarım doğal koşullardan etkilenen bir sektör 

olduğundan geçmiş 6-10 yıllık gelir toplamı alınıp aritmetik ortalaması alınarak 

yıllık gelir elde edilmektedir (Mülayim, 2001). Türkiye’de tarım işletmelerine ait 

muhasebe kayıtları bulunmadığından gerekli veriler üreticiler ile bizzat görüşülerek 

elde edilebilir. Toplanan veriler en az bir münavebe dönemini kapsamalı ve geçmiş 

yıllara ait fiziki veriler, cari yılın fiyatları ile parasal değerlere dönüştürülmelidir 

(Tanrıvermiş, 2004 /b: 16).   
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Gelir yöntemine göre tarım arazilerine değer biçilirken yıllık ortalama net gelir 

yörede geçerli olan kapitalizasyon oranına bölünmektedir. Yıllık ortalama net gelir, 

münavebe sistemine göre hesaplanmaktadır. Münavebeye giren ürünlerin üretim 

masrafları ve gayri safi üretim değerleri tespit edilmekte ve gayri safi üretim 

değerinden üretim masraflarının çıkarılması ile net gelir bulunmaktadır. Yıllık 

ortalama net gelir, münavebeye giren ürünlerin net gelirleri toplamının ürün sayısına 

oranlanması ile hesaplanmaktadır. Üretim masraflarının hesaplanması bitkilerin tek 

yıllık ya da çok yıllık olmalarına göre değişiklik göstermektedir. Bitkisel üretim 

faaliyetlerinde değişen masraflar, bunların fiziki miktarlarıyla birim fiyatlarının 

çarpılması sonucu hesaplanmaktadır. Her ürün için hesaplanan değişen masraflara 

döner sermaye faizi (incelenen üretim dönemi için tarımsal üretim süresi dikkate 

alınarak T.C. Ziraat Bankası’nın bitkisel üretim kredi faiz oranlarının yarısı alınır) ve 

genel idare gideri   (toplam masrafların % 3’ü alınarak belirlenir) de eklenerek üretim 

masrafları bulunmaktadır. Döner sermaye faizi değişen bir masraf olup, üretim 

faaliyetine yatırılan sermayenin fırsat maliyetini temsil etmektedir. Faiz, sermayenin 

kullanım hakkının devredilmesi karşılığı veya fiyatı olarak düşünülmektedir. Bu 

bakımdan faizin, kullanılan sermayenin fırsat maliyeti olarak, masraflara ilavesinin 

gerekli olduğu ifade edilmektedir (Erkuş vd., 1995: 276). Üretim masraflarının 

üretim dönemine yayılmış olduğu ve sermayenin üretime bağlı olduğu süre dikkate 

alınarak incelenen tarım arazilerindeki ürünler tek yıllık olduğundan döner sermaye 

faizi olarak incelenen üretim dönemi için geçerli bitkisel üretim kredi faiz oranının 

(%13.14) yarısı alınmıştır. Genel idare giderleri gerçek olmaktan ziyade varsayım 

sonucu hesaplanarak bulunmaktadır. Çünkü tarımda yönetim genellikle bizzat mal 

sahibinin kendisi tarafından yapılmaktadır (Mülayim, 2000).Çalışmada genel idare 

gideri, masraflar toplamının %3’ü alınmıştır. 
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Kapitalizasyon oranının hesaplanmasında ise;  

               f = (R1+R2+R3+...+Rn)/( D1+D2+D3+..+Dn)    

          = ∑R/∑D     formülünden yararlanılmıştır. 

R= Yıllık Ortalama Net Gelir ( Rant) 

D= Gerçek Arazi Satış Değeri 

f =  Kapitalizasyon Oranını ifade etmektedir (Mülayim, 2001). 

Kapitalizasyon oranı yöreden yöreye değişebilen bir oran olduğu için, 

araştırma yöresinde son zamanlarda satışa konu olan araziler belirlenmiş ve bu 

arazilerin net gelirleri ( R) anket yoluyla belirlenerek işlemler yapılmıştır. 

2-) Brüt Gelir Çarpanı: Satış fiyatı ile kira fiyatı arasındaki ilişki, bir faktör 

ya da oran şeklinde ifade edilebilir ve buna paydada bulunan büyüklük cinsine göre 

brüt kira çarpanı ya da brüt gelir çarpanı adı verilir (Tanrıvermiş, 2008).  

                                      

                                    Benzer Taşınmazların Satış Fiyatları 

Brüt Gelir Çarpanı = ------------------------------------------------ 
                                     Benzer Taşınmazların Brüt Gelirleri 

 

                                   Benzer Taşınmazların Satış Fiyatları 
Brüt Kira Çarpanı = ------------------------------------------------  formülleri           
                                   Benzer Taşınmazların Kira Gelirleri  

kullanılır.                                

Brüt gelir, belli bir dönemde taşınmazın bütün kaynaklardan sağlayabileceği 

potansiyel geliri kapsar. Belirli bir yörede fiilen alım-satımı yapılmış olan arazilerin 

satış değerleri ile üretim değerleri arasında mevcut ilişkiden yararlanılarak çarpan 

hesaplanmaktadır (Tanrıvermiş, 2008).  

Çarpan= Arazi Satış Değerleri / Gayrisafi Üretim Değerleri formülü 

kullanılmaktadır. Değeri belirlenmek istenilen arazi için değer tespiti ise Arazi 
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Değeri= Üretim Değeri x Çarpan formülü ile hesaplanmaktadır. Bu şekilde bir 

hesaplama ile ortalama bir değer belirlenmektedir. Değeri belirlenecek arazinin özel 

niteliklerine göre satış değeri biçilmelidir. Çarpan katsayısının büyüklüğü ile 

taşınmazın değeri arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır (Tanrıvermiş, 

2004/c:2;). Çarpan katsayısı arttıkça taşınmazın değerinde artış görülmektedir. 

Benzer taşınmazların alım-satım ve gelirleri kullanılarak belirlenen çarpan 

katsayısında, değeri belirlenecek taşınmazın özellikleri dikkate alınarak düzeltmeler 

yapılabilmektedir (Ventolo ve Williams, 2001). 

3.4. Değeri Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesinde Uygulanan 
Yöntemler 

Taşınmazın değerini etkileyen faktörler, taşınmazın değerine aynı oranda etki 

etmeyeceğinden her bir faktör için bir ağırlık katsayısı belirlemek gerekmektedir. 

Değer biçmede ölçülemeyen bazı faktörler vardır. Bu faktörlere belirli esaslar 

çerçevesinde sayısal değerler verilmekte ve bu faktörler ağırlıklandırılmaktadır. 

Verilen puanlar toplanarak değere etki eden faktörler bir indeks haline 

getirilmektedir (Murray vd., 1983).  

Değeri etkileyen faktörlerin sayısı sınırlandırılamaz. Bu faktörler bölge 

şartlarına bağlı olmakla birlikte kişiden kişiye de değişebilmektedir (Mackay, 1968; 

Frizzell, 1979). Faktörlerin taşınmazın değerine etki derecesini ölçmek için 

matematiksel ve istatistiksel yöntemler uygulanabilmektedir. Her bir faktör için 

ağırlıklar belirlenerek matematiksel ya da istatistiksel modeller 

oluşturulabilmektedir. Değeri etkileyen faktörlerin ağırlıklarını belirlemek, 

değerleme yönteminin en zor aşamalarından biridir. Ağırlık belirlemede Regresyon 

Analizi mümkün olduğu gibi bir kümeyi temsil eden değeri belirleyen Merkezi 

Eğilim Ölçütleri (MEÖ) Yöntemi de uygulanabilmektedir. Anket sonuçlarında her 

bir faktör için elde edilen puanlardan faktör ağırlığı belirlerken aritmetik ortalama, 

ortanca (medyan) ya da tepe değeri (mod) kullanılabilmektedir (Nişancı, 2005). Bu 

puanlamalar iyi (1) kötü (0) , var (1) yok (0) şeklinde yapılabilmektedir. Ayrıca 

faktörün niteliğine göre 0-10 ya da 0-100 arasında puanlar verilebilmektedir. 

Tanrıvermiş (1996) çalışmasında arazi genişliği, verimliliği, taban suyu seviyesi, 
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doğal afetlere uğrama durumu gibi faktörlere puanlama yapmıştır. Örneğin toprak 

verimliliğinin puanlandırılmasında en çok yetiştirilen ürünün birim alan veriminin 

bölgenin normal ürün veriminden farklılığı ölçüt alınarak verimlilik faktörü düşük 

(1), orta (2) ve yüksek (3) olarak puanlama yapmıştır.    

Ağırlık belirlemede Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic Hierarcy Process), Gri 

İlişkisel Analiz (Grey Relation Analysis), Bulanık Mantık (Fuzzy Teorisi) gibi 

yöntemler ve bu yöntemlerin birlikte kullanımı ile oluşan yöntemler (Bulanık 

Analitik Hiyerarşi Süreci gibi) uygulanabilmektedir (Zhang vd., 2005). Çalışmada 

değere etki eden faktörleri değerlendirmek için taşınmaz değerlemesi literatüründe 

kullanılan Çoklu Regresyon Modeli ve Hedonik Fiyat Modeli’nin yanı sıra Analitik 

Hiyerarşi Süreci ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri kullanılmıştır.  

3.4.1. Çoklu Regresyon Modeli 

Taşınmaz değerlemesi ile ilgili literatürlerin birçoğunda değeri etkileyen 

faktörler dikkate alınarak “Çoklu Regresyon Modeli” tekniği uygulanmaktadır 

(Murray, 1973; Bruce ve Sundell, 1977). Arazinin değerini etkileyen faktörleri 

belirlemek için Regresyon Analizi uygulanmıştır. Çalışmada arazi değeri bağımlı 

değişken olarak, arazi değerini etkileyen faktörler ise bağımsız değişkenler olarak ele 

alınıp Çoklu Regresyon Analizi uygulanmıştır. Analizde kullanılan bağımlı değişken 

ile bağımsız değişkenler şu şekilde formüle edilebilir (Gujarati, 1995; Yavuz, 2001); 

Y= b0+b1x1+b2x2+b3x3+......+bnxn+u 

Formülde Y= Arazi değeri (TL/da), b0= Sabit parametre ve diğer parametreler 

de arazinin değerini etkileyen faktörler olarak ele alınmıştır. Değeri etkileyen 

faktörler olarak nüfus, yerleşim birimine uzaklık, yola uzaklık, arazi verimi, arazi 

biçimi, ulaşım olanakları, sulama olanakları, sağlık koşulları ve arazi piyasasıdır. 

Elde edilen veriler doğrultusunda değeri etkileyen faktörler doğrusal (linear), üstel, 

logaritmik ve quadratik gibi modellerde denenerek doğrusal model uygun olarak 

bulunmuştur. 
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Tarım arazilerinin değerlemesi konusunda 2005 yılında Konya ili Ereğli 

ilçesinde yapılan bir çalışmada arazinin değerini etkileyen faktörler; arazinin nevi 

(sulu=1, kuru=0), genişliği (da), verimi (verim iyi=1, verim kötü=0), kente uzaklığı 

(km), arazinin köy merkezine uzaklığı (km), sulama olanakları (olanak var=1, olanak 

yok=0), ulaşım olanakları (olanak var=1, olanak yok=0), eğimi (eğim yok=1, eğim 

var=0), şekli (düzgün şekil=1, bozuk şekil=0) şeklinde alınmıştır. Bu faktörler, sulu 

ve kuru araziler için ayrı ayrı yapılan analizlere göre şekillendirilmiştir. Sonuçta en 

etkili faktörün arazinin kente uzaklığı olduğu tespit edilmiştir (Karakayacı, 2005). 

Bir arazinin değerinin belirlenmesinde çok sayıda faktör rol oynamaktadır. Bu 

doğrultuda çok sayıda değişkenin bir arada analiz edilebildiği çok değişkenli analiz 

yöntemlerinden biri olan “Faktör Analizi” ile arazi değeri üzerine etki eden faktörler 

belirlenebilmektedir. Engindeniz (1998) bir araştırmasında faktör analizi ile arazi 

değerine etki eden faktörleri şu şekilde belirlemiştir; arazinin kent merkezine 

uzaklığının toplumsal hizmetlerden yararlanma ve araziye olan talep açısından 

önemli olduğunu gösteren çevre faktörü birinci faktör olarak tespit edilmiştir. 

Anayola ve köy merkezine uzaklığı arazinin estetik konumunu belirlemekte olup, 

konum faktörü olarak nitelendirilen bu faktör ikinci önemli faktör olarak tespit 

edilmiştir. Bir arazide eğim ve çakıl durumu arazinin fiziksel özelliklerini 

göstermekte olup, fiziksel faktör üçüncü önemli faktör olarak belirlenmiştir. Bu 

faktörler arazinin kiraya verilmesinde ve satılmasında da etkili olmaktadır. Araziden 

elde edilen net gelir ve uygulanan münavebe sisteminin ele alındığı gelir faktörü 

dördüncü faktör olarak belirlenmiştir. Arazinin bulunduğu yöredeki nüfus miktarı ve 

arazinin belediye sınırları içerisinde yer alması yerleşim faktörü olarak 

nitelendirilmiş olup beşinci faktör olmuştur. Arazinin büyüklüğü ve şeklinin düzgün 

olması şekil faktörü olarak nitelendirilmiş olup altıncı faktör olarak belirlenmiştir. 

Arazinin şeklinin düzgün olması hem gelirini hem de değerini etkilemektedir. 

Özçelik (1983) tarafından yapılan bir çalışmada ise arazinin değerine etki edecek 

bazı faktörler tespit edilmiş ve arazinin değeri bağımlı değişken kabul edilmek üzere 

her bir değişken ile arazinin değeri arasındaki ilişki korelasyon ile ortaya 

konulmuştur. Analiz sonucunda kıraç arazilerde en yüksek ilişki arazinin parça sayısı 
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ve estetik konumu ile çıkarken sulu arazilerde ise arazinin ilçe merkezine uzaklığı, 

estetik konumu ve eğimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. 

3.4.2. Hedonik Fiyat Modeli 

Benzer malların ayırt edici nitelikleri ile kesin fiyatlarını tahmin etmek için 

kullanılan bir metottur. Birçok farklı niteliklerin kombinasyonuna sahip özel mallar 

için sahip olunan niteliklerin fonksiyonlarına göre malın fiyatını verebilmek 

amacıyla kesin fiyat ilişkileri tahmin edilebilir. Bu ilişki Hedonik Fiyat Fonksiyonu 

ile ifade edilebilmekte ve piyasadaki birçok alıcı ve satıcının birbiri arasındaki 

ilişkisini çıkarmaktadır. Hedonik fiyat modeli farklı nitelikli alıcıların tercihlerindeki 

bilgiyi ortaya çıkarmak için de kullanılabilmektedir (Vyn, 2007). Hedonik fiyat 

modeli fiyat farklılıklarının tahmini için uygun bir araçtır. 

Toprağa bağlı olarak Hedonik fiyat fonksiyonu Pi = P(xi) şeklinde ifade edilir. 

Pi i. zamandaki toprağın parsel değerini, xi ise niteliklerin vektörel fonksiyonunu 

ifade etmektedir. Vektör xi, toprak kalite nitelikleri (Qi), yapısal nitelikler (Si), mevki 

nitelikleri (Li), rahatlık nitelikleri (çevresel, kentsel gibi) ve değer çevre nitelikleri 

(Ai) gibi çeşitli nitelik setleri ile detaylandırılabilir;   Pi = P(Qi, Si, Li, Ai) (Vyn, 2007). 

Hedonik fiyat fonksiyonu için linear, quadratik, double log, kısmi-log, ters 

kısmi-log ve üstel dönüştürmeyi içeren fonksiyonel formlar hesaplanmaktadır. Eski 

hedonik fiyatlandırma çalışmaları, log-linear fonksiyonel form, kısmi ve ters kısmi 

log arasında seçim yapma eğilimindeydi (Freeman, 1993). Plantinga ve Miller (2001) 

çalışmalarında arazi fiyatı tayininin dinamik doğasına göre arazi değeri ve açıklayıcı 

değişkenler arasında non-linear bir ilişki olduğunu vurgulamışlardır. Bu nedenle 

kısmi-log ve double-log fonksiyonel formları dikkate alınmıştır. Logaritmik 

gösterim, mesafe ve parsel büyüklüğü değişkenleri için uygun görülerek, double-log 

formunun çalışma için daha uygun olduğu düşünülmüştür.  

Çalışmada nüfus, yerleşim birimine uzaklık, yola uzaklık, arazi verimi, arazi 

biçimi, ulaşım olanakları, sulama olanakları, sağlık koşulları ve arazi piyasası 
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faktörleri ele alınarak doble-log ve kısmi-log fonksiyonlarına göre Hedonik fiyat 

fonksiyonu analizleri yapılmıştır. 

3.4.3. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 

Birden çok kriter içeren karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan bir karar 

verme yöntemidir. 1970’li yıllarda Thomas L. Saaty tarafından geliştirilmiştir.  AHP, 

karar vericilerin karmaşık problemleri; problemin ana hedefi, kriterleri, alt kriterleri 

ve alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellemelerine 

olanak verir. AHP’nin en önemli özelliği, karar vericinin hem objektif hem de 

subjektif düşüncelerini karar sürecine dahil edebilmesidir. Yani bilginin, deneyimin, 

bireyin düşüncelerinin ve önsezilerinin mantıksal bir şekilde birleştirildiği bir 

yöntemdir (Saaty, 1980; Bender vd., 1999; Kuruüzüm ve Atsan, 2001; Dağdeviren 

vd., 2004). Bender ve arkadaşları (1997) taşınmaz seçiminde karar verme sürecinde 

hangi faktörlerin daha ağırlıklı olduğunun belirlenmesinde AHP yaklaşımını 

kullanmıştır.  

Şema-2: Analitik Hiyerarşi Süreci Genel Yapısı 

 

 Bir karar verme probleminin AHP ile çözümlenmesi için gerçekleştirilmesi 

gereken aşamalar aşağıda verilmiştir (Yaralıoğlu, 2001): 

1. Karar verme probleminin tanımlanması, 

2. Faktörler arası karşılaştırma matrisinin oluşturulması, 
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3. Faktörlerin yüzde önem dağılımlarının belirlenmesi, 

4. Faktör kıyaslamalarındaki tutarlılığın ölçülmesi, 

5. Her bir faktör için, m karar noktasındaki yüzde önem dağılımlarının 

bulunması, 

6. Karar noktalarındaki sonuç dağılımının bulunması. 

 AHP, bir karar hiyerarşisi üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma 

skalası kullanılarak, gerek kararı etkileyen faktörler ve gerekse bu faktörlerin karar 

noktalarının önem değerleri açısından birebir karşılaştırmalarına dayanmaktadır. 

Faktörlerin birbirlerine göre önem seviyelerini belirli bir mantık içerisinde 

göstermesi için nxn boyutlu bir karşılaştırma matrisi oluşturulmaktadır. Faktörlerin 

birebir karşılıklı karşılaştırılmasında tablo 3’teki 9’lu puanlama ölçeği de denilen 

önem skalası kullanılmaktadır. Örneğin birinci faktör üçüncü faktöre göre 

karşılaştırmayı yapan tarafından daha önemli görünüyorsa, bu durumda karşılaştırma 

matrisinin birinci satır üçüncü sütun bileşeni ( 3,1  ji ), 3 değerini alacaktır. 

Karşılaştırma matrisinde her bir elemanın sütun toplamına bölünmesi ile 

normalleştirme işlemi yapılmaktadır. Normalleştirilmiş matrisin faktör sayısına 

bölünmesi ile ağırlıklar elde edilmektedir (Tombuş ve Ozulu, 2007; Prato, 2008; 

Yijian vd., 2008). 

Tablo-3: Analitik Hiyerarşi Süreci Saaty Ölçek Skalası 

Önem 
Değerleri 

Değer 
Tanımları 

 
Açıklama 

1 Eşit Önem Her iki faktörün eşit öneme sahip olması durumu 
3 Orta Derece 

Önem 
1. Faktörün 2. faktörden daha önemli olması durumu 

5 Kuvvetli 
Derece Önem 

1. Faktörün 2. faktörden çok önemli olması durumu 

7 Çok Kuvvetli 
Derece Önem 

1. Faktörün 2. faktöre nazaran çok güçlü bir öneme 
sahip olması durumu 

9 Aşırı Derece 
Önem 

1. Faktörün 2. faktöre nazaran mutlak üstün bir 
öneme sahip olması durumu 

2,4,6,8 Ortalama 
Değerler 

İki ardışık düzey arasında kararsız kalınırsa ortalama 
değer kullanılması 

Kaynak: Saaty, 1980 
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AHP yöntemi işletme, mühendislik, eğitim vb. gibi birçok meslek disiplininde 

problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. AHP birçok alanda kullanılmasına 

rağmen taşınmaz değerlemesi alanındaki kullanımı sınırlı sayıdadır. Çalışmada 

arazinin değerini etkileyen faktörlere Analitik Hiyerarşi Sürecine göre ağırlıklar 

belirlenerek faktörlerin değere etki derecelerini daha hassas ölçme imkanı 

sağlanmıştır.      

Faktör ağırlıkları ve puanların oluşumunun objektif koşullarda gerçekleşmesi, 

ilgili disiplinlerden uzmanların görüşleri doğrultusunda uzlaşılması gereken bir 

nitelik taşımaktadır (Özügül, 2004: 98). Bu nedenle çalışmada puanların objektif bir 

şekilde belirlenmesi için konuda uzman olan kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. 

Faktörler arası karşılaştırmada bireysel kararlar veya grup kararı 

uygulanabilmektedir. Gruptaki bireylerin kararlarını bir araya getirmek zor olduğu 

için “bireysel yargıların birleştirilmesi” tekniği kullanılabilmektedir (Saaty, 1989). 

Çalışmada bireysel yargıların birleştirilmesi tekniğinde aritmetik ortalama 

kullanılmıştır.    

Uzman kişilerden alınan puanların ortalaması alınarak karşılaştırma matrisi 

oluşturulmuştur. Verilerin küçük bir aralığa çekilebilmesi için matrisin 

normalleştirme işlemi yapılmıştır. Bu işlem, her bir matris sütununun toplamının 

bütün sütun elemanlarının değerlerine bölünmesiyle sağlanmaktadır. 

Normalleştirilmiş matrisin her bir satır değerleri toplanarak matrisin boyutuna 

bölünerek her bir kriter için yüzde önem ağırlıkları belirlenmiştir. Faktörler arasında 

yapılan karşılaştırmanın tutarlı olup olmadığını tespit etmek için Tutarlılık Analizi 

yapılmaktadır. Tutarlılığı belirlemek için Tutarlılık Oranı aşağıdaki formül ile 

hesaplanmaktadır. 

                                
                                  CI 
                      CR = ------- 
                                  RI 

CR = Tutarlılık Oranı 

CI = Tutarlılık Göstergesi 

RI = Tesadüfi Gösterge 

Hesaplanan CR değerinin 0.10’dan, küçük olması; karar vericinin yaptığı 

karşılaştırmaların tutarlı olduğunu göstermektedir. Büyük olması; ya bir hesaplama 

hatasını ya da karar vericinin karşılaştırmalarındaki tutarsızlığını göstermektedir 



75 
 

  

(Saaty 2000). Faktörler tutarlı bulunduğu takdirde aynı işlemler tekrarlanarak 

alternatifler için ağırlıklar belirlenmektedir. Çalışmada her bir parsel için Tutarlılık 

Analizini geçen faktörler üzerinden ağırlıklar belirlenmiş olup, aşağıdaki formül 

yardımıyla değer belirlemesi yapılmıştır.  

R =
∑ V
∑ X  

 Oran yönteminin (Bellver ve Mellado 2005: Caballer 1998) formülünde RB 

karşılaştırma oranını, Vi piyasa değerini ve Xi açıklayıcı değişkeni ifade etmektedir. 

Bu yönteme göre belirlenen katsayı (RB), değeri belirlenmek istenilen bir parselin 

ağırlığı ile çarpılarak değer belirlenebilmektedir. Bu işlem için ise aşağıdaki 

formülden yararlanılabilmektedir.  

Vn = RB*Wn 

 Bu formülde Vn değeri belirlenmek istenilen parselin değerini, Wn aynı parsel 

için AHP yöntemiyle hesaplanan ağırlığı ifade etmektedir. 

3.4.4. Gri İlişkisel Analiz 

Gri Sistem Teorisi az ya da kesikli bilgi, çok veri ve belirsizlik olan 

durumlarda başvurulabilecek alternatif ve etkili bir yaklaşımdır. Gri teori ilk defa 

1982 yılında Tayland’daki Hua Chung Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim 

üyelerinden olan Profesör Julong Deng tarafından ortaya atılmıştır (Deng, 1989). Gri 

Sistem Teorisi temel olarak sistemler arasındaki ilişkinin analizi, model kurulması, 

tahmin ve karar problemlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir (Wen, 2004). Ayrıca,  

belirsizliğin sayılaştırılmasında alternatif bir metottur. Gri ilişkisel analiz (GIA) gri 

modellemenin alt başlıklarından biridir. GIA, gri bir sistemdeki her bir faktör ile 

kıyas yapılan faktör (referans serisi) serisi arasındaki ilişki derecesini belirlemeye 

yarayan bir metottur. Faktörler arası etki derecesi ise gri ilişkisel derece olarak 

isimlendirilir. Faktörler farklı kaynaklardan geldiği ve farklı birimlerde ölçüldüğü 

için GIA’in ilk adımı verilerin aynı birime dönüştürülmesidir. Ayrıca serinin çok 

geniş aralıklarda değerler aldığı durumlarda standartlaştırmayla verilerin küçük bir 
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aralığa çekilmesi sağlanabilmektedir. Gri ilişkisel derecenin büyüklüğü kriterlerden 

en iyi değer alan ürünü belirtmektedir (Lin ve Lin, 2005; Üstünışık, 2007). Gri 

İlişkisel Analiz süreci şekilde gösterildiği gibi işlemektedir (Kuo vd., 2008:2);  

 

Çalışmada Gri İlişkisel Analiz, değeri ve kapitalizasyon oranını etkileyen 

faktörlerin gri ilişkisel derecelerini belirlemek için kullanılmış olup, bu dereceler 

değer ve kapitalizasyon oranı hesaplamalarına dahil edilmiştir. Değeri ve 

kapitalizasyon oranını etkileyen faktörlerden referans bir seri oluşturulduktan sonra 

en ideal değerler tespit edilmiştir. 

Gri ilişkisel analiz yönteminin hesaplama adımları aşağıdaki gibidir (Wen, 

2004; Kuo vd., 2008); 

1. Adım: n uzunluğundaki referans seri aşağıdaki gibi olsun. 

Xo= (Xo(1), Xo(2), Xo(3),…, Xo(n)) 

2. Adım: Verilerin normalize edilmesi 

Faktörlerin farklı kaynaklardan geldiği, farklı birimlerde ölçüldüğü 

düşünüldüğünde GIA’nın ilk adımı verilerin aynı birime dönüştürülmesidir. Ayrıca 

Gri İlişkisel Oluşum 

Referans Serinin  

Tanımlanması 

Gri İlişkisel Katsayının 

Hesaplanması 

Gri İlişkisel Derecenin  

Hesaplanması 

Gri İlişkisel Oluşum 

Referans Serinin  
Tanımlanması 

Gri İlişkisel Katsayının 
Hesaplanması 

Gri İlişkisel Derecenin  
Hesaplanması 
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serinin çok geniş aralıklarda değerler aldığı durumlarda standartlaştırmayla verilerin 

küçük bir aralığa çekilmesinde de fayda vardır. Gri sistem teorisinde bu 

normalleştirme prosesine “gri ilişkisel oluşum (grey relational generating)” adı 

verilmektedir. Faktör serilerinin normalizasyonunda dikkat edilmesi gereken “daha 

yüksek daha iyi”, “daha düşük daha iyi” ve “ideal değer daha iyi” kriterlerinden 

hangisinin serinin özelliğini yansıttığıdır. Örneğin serideki noktaların küçük değerler 

olması istenen bir özellik ise lineer normalizasyonda küçük değer alan noktalar 

normalizasyonda “1”e yakın değerler alırken büyük değer alan noktalar “0”’a yakın 

değerler alacaktır. 

“Daha yüksek daha iyi” durumunda normalizasyon aşağıdaki gibidir; 

  

                Xi
0(k) - min Xi

0(k) 

Xi(k) = ------------------------------- 

             max Xi
0(k) - min Xi

0(k) 

 

Xi
0(k), i serisi k. sıradaki orijinal değer, Xi(k) normalizasyon sonrası i. seri ve 

k. sıradaki değer, min Xi
0(k) i serisindeki minimum değer, max Xi

0(k) i serisindeki 

maksimum değerdir. 

3. Adım: X0 serisi ile karşılaştırılacak m tane seri tanımlanmış olsun. 

Xi= (Xi(1), Xi(2), Xi(3),…, Xi(n))    i: 1,2,3,…,m 

4. Adım: k, n uzunluğundaki serideki k. sırayı göstersin. ε (X0(k) , X(k)i), k. 

noktadaki Gri İlişkisel Katsayı olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. 

                                               Δmin + Δmax 

           ε (X0(k) , Xi(k)) =    ------------------- 

                                              Δ0i(k)+ Δmax 

                  

Δ0i(k) = | X0(k)- Xj(k)| 

Δmin = minj mink | X0(k)- Xj(k)| 

Δmax = maxj maxk | X0(k)- Xj(k)| 



78 
 

  

 

5. Adım: Son olarak Gri İlişkisel Derece ise aşağıdaki formül ile 

hesaplanmaktadır. 

                      γ (X0 , Xi) =1/n 


n

k 1

ε (X0(k) , X(k)i)  

γ (X0 , Xi) gri bir sistemdeki Xi serisi ile X0 referans serisi arasındaki geometrik 

benzerliğin bir ölçüsüdür. Gri ilişkisel derecenin büyüklüğü Xi ile X0 arasında 

kuvvetli bir ilişki olduğunun göstergesidir. Eğer karşılaştırılan iki seri birbirinin aynı 

ise gri ilişkisel derece değeri 1 olarak bulunur. Gri ilişkisel derece karşılaştırılan 

serinin referans seriye ne kadar benzer olduğunu göstermektedir (Üstünışık, 2007; 

Özdemir ve Deste, 2009). Çalışmada Gri İlişkisel Derecenin 1’e yakın olması 

kapitalizasyon oranını ve değeri etkileyen faktörlerin derecesi büyük olan parselde en 

iyi şekilde temsil edildiğini ifade etmektedir.  

Çalışmada incelenen her bir parsel için Gri İlişkisel Derece belirlenerek 

araştırma yöresi için bulunan ortalama kapitalizasyon oranından her parselin Gri 

İlişkisel Derecesi çıkarılarak her parsel için kapitalizasyon oranı hesaplanmıştır.  

Gri İlişkisel Analiz yöntemi farklı disiplinlerde kullanılmaktadır. Wu ve Chang 

(2003) çevre bilimlerinde, Lin ve Hsu (2002) satış tahminlerinde, Bass ve arkadaşları 

(1997) çevre üzerine iklim değişikliklerinin etkileri ve risk değerlendirmede, Zhang 

ve arkadaşları karar verme sürecinin modellenmesinde, Kung ve Wen (2007) 

işletmelerin finansal göstergelerinin değerlendirilmesinde, Üstünışık (2007) 

bölgelerarası gelişmişlik göstergelerinin değerlendirilmesinde kullanmışlardır. 

3.5. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Verilerin İşlenmesi Yöntemi 

Çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanması aşamasında ilk olarak 

çalışmanın altlığını oluşturan çalışma alanına ait haritalar (Konya Toprak Sınıfları 

Haritası, Konya Toprak Kabiliyeti Haritası, Çumra DSİ Sulama Alanları, Çumra 

Uygulama İmar Planı) ilgili kamu kurumlarından alınmıştır. Coğrafi verilerin 

bilgisayara aktarılması, bilgisayarda işlenmesi ve görüntülenmesi için öncelikle ham 

verilerin bilgisayarca anlaşılır hale dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüşüm 
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verilerin sayısal biçime getirilmesiyle mümkündür (Yomralıoğlu, 2000). Bu amaçla 

öncelikle elde edilen haritaların ArcGIS ve NetCAD programlarında 

sayısallaştırması yapılmıştır. Sayısallaştırılan bu haritalar tarım arazilerine ait bilgiler 

ile birlikte ArcInfo yazılımı ortamına girilerek çakıştırmaları sağlanmış ve değer 

haritaları oluşturulmuştur.  
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Şema-3: Değer Haritası Analiz Süreci 

 
 

Taşınmaz değerlemesinde amaca uygun yöntemin belirlenmesinden sonra 

veriler toplanıp, özellikle taşınmazın değerini etkileyen faktörler için uygun şekilde 

ağırlıklar belirlenmekte (şema 3) ve değerleme yönteminin formülüne göre değer 
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hesaplaması yapılmaktadır. Çalışmada her bir faktörün AHP yöntemiyle elde edilen 

ağırlıkları, puanları ve değerlemede kullanılan Gelir Yöntemi için gerekli olan rant 

ve kapitalizasyon oranı her bir parsel için altlıkların Öznitelik Tablolarına (Attribute 

Table) girilmiştir. Sisteme girilen değer faktörlerinde puanlama sistemi uygulanırken 

bunların etki türleri dikkate alınmalıdır. Örneğin tarım arazilerinin kente uzaklığı 

belirlenirken hangi mesafelerin kente yakın hangi mesafelerin uzak olarak 

değerlendirileceğinin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bu mesafelerin 

belirlenmesi için Buffer Analizi kullanılmıştır. Tarımsal değerlemede belli bir 

mekanın alansal olarak ifade edilmesinde yararlanılan raster veri modeli ile Grid 

Analizi kullanılabilmektedir. Bu analiz yardımıyla elde edilen değerler harita 

üzerinde gösterilebilmektedir. Bu sayede daha sonra yapılacak değerleme çalışmaları 

daha kolay, hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilecektir. Çalışmada altlıklara Grid 

Analizi uygulandıktan sonra “Special Analyst” menüsünden Raster Calculator 

komutuyla değer haritası üretmek için gerekli işlemler yapılmıştır.  

Çalışmada dört farklı değer haritası üretilmiştir; (i) nominal değer haritası, (ii) 

gelir yöntemine göre değeri haritası, (iii) Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre değer 

haritası, (iv) AHP yöntemine göre değer haritası. Nominal değer haritasının 

üretilmesinde, değere etki eden faktörler için belirlenen puanlar ve ağırlıkların 

çarpımı ile elde edilen nominal birim değerler kullanılmaktadır. Gelir yöntemine 

göre değer haritasının üretilmesinde, geleneksel yönteme göre elde edilen değerler 

alınmıştır. Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre üretilen değer haritasında, bu 

yöntemle her bir parsel için elde edilen kapitalizasyon oranları kullanılmaktadır. 

AHP yöntemine göre üretilen değer haritasında, değere etki eden faktörlere bu 

yöntemle elde edilen ağırlıklarla puanların çarpımı sonucu hesaplanan nominal 

değerler gelir değerine dahil edilmektedir.   

CBS çalışmalarında uygulamanın amacına göre konumsal verilerin toplanma 

yöntemlerine ve veri modeline öncelikle karar verilmektedir. Örneğin mülkiyet 

birimini esas alan bir uygulamada vektör veri modeli tercih edilirken, arazi örtüsü ile 

ilgili bir çalışmada raster veri modeli tercih edilmelidir (Nişancı, 2005). Vektör 

veriler nokta, çizgi ve alan olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Vektör veri 
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yapısı, geometrik koordinat sistemindeki x ve y değerleri ile ifade edilmektedir. 

Nokta özelliği gösteren bir elektrik direği tek bir (x,y) koordinatı ile tanımlanırken, 

çizgi özelliği gösteren bir yol veya akarsu şeklindeki coğrafik varlık birbirini izleyen 

bir dizi (x,y) koordinat serisi şeklinde saklanmaktadır. Alan özelliğine sahip coğrafik 

varlıklar, örneğin imar adası, bina, orman alanı, parsel veya göl, kapalı şekiller 

olarak, başlangıç ve bitişinde aynı koordinat olan (x,y) dizi koordinatlar ile 

depolanmaktadır. Raster veri, mekana ait bir özelliğin belli ölçülerdeki bir alan 

(hücre) veya alanlar ile tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. Bir hücre iki boyutlu 

olup bir unsurun yada özelliğin doğadaki noktasal veya iki boyutlu mekansal 

dağılımını ifade etmektedir. Her hücre bir tek mekansal özellik ile tanımlanmakta 

olup birden fazla hücre ise yeryüzüne ait çizgisel veya alansal bir özelliği 

göstermektedir (Turoğlu, 2000). 

Grid belirli bir alanın özelliklerini, karakterlerini ve alan içinde birbirleriyle 

olan konumlarını tanımlayan bir gösterimdir. Raster görüntülerin ve haritaların 

saklanmasında Grid kullanılmaktadır. Raster ise bir alanı kaplayan piksellerin bir 

araya gelmesiyle oluşan bir sistemdir. Grid ağını oluşturan her bir kare piksel olarak 

adlandırılmakta ve her bir kare içinde neyin olduğu bilgisayarda belli kodlarla 

kaydedilmektedir. Pikseller harita verisinin cinsini veya değerini temsil etmektedir. 

Haritadaki coğrafi varlıkların hassasiyeti piksel boyutuna veya çözünürlüğüne bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. Piksel boyutu küçüldükçe coğrafi verilerin 

hassasiyeti artmaktadır (Burrough, 1991; Nişancı, 2005).  Raster veri setlerinin en 

küçük elemanı olan pikseller, atanan değerleri ile değer haritasının temelini 

oluşturmaktadır.  
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4. ÇALIŞMA ALANI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

4.1. Nüfus Yapısı 

Konya ilinin 2010 yılı itibariyle toplam nüfusu 2 013 845 olup, bu nüfusun  

%73.82’ si kentsel alanda % 26.18’i ise kırsal alanda yaşamaktadır. Kentsel alanda 

yaşayan nüfusun oranı 2000 yılında % 58.94 ve 2005 yılında % 60.88 iken 2010 

yılında önemli bir artış göstermektedir. Bu artış, Türkiye genelinde de söz konusu 

olup, 2008 yılı itibariyle toplam nüfusun % 76.26’sı kentsel alanda % 23.74’ü ise 

kırsal alanda yaşamaktadır. Buna paralel olarak kırsal alanda yaşayan nüfusun 

azalması ile köyden kente göçün özellikle son dört yılda önemli oranda arttığı 

görülmektedir (TUİK, 2011).  

Tablo-4: Çalışma Alanının Nüfus Yapısı (2010)  

  Çumra Toplam 

Nüfusa 

Oranı (%) 

Çumra Nüfusunun 

Konya Nüfusuna 

Oranı (%) 

Konya Türkiye 

K
en

ts
el

 

A
la

n 

Erkek 14 648 49.42 1.99 737 069 28 308 856 

Kadın 14 987 50.58 2.00 749 584 27 913 500 

Toplam 29 635 100.00 1.99 1 486 653 56 222 356 

K
ır

sa
l 

A
la

n 

Erkek 17 139 48.98 6.62 259 088 8 734 326 

Kadın 17 853 51.02 6.66 268 104 8 766 306 

Toplam 34 992 100.00 6.64 527 192 17 500 632 

T
op

la
m

 Erkek 31 787 49.19 3.19 996 157 37 043 182 

Kadın 32 840 50.81 3.23 1 017 688 36 679 806 

Toplam 64 627 100.00 3.21 2 013 845 73 722 988 

Kaynak: TUİK 2011 

Çumra ilçesinin 2010 yılı nüfusu 64 627 olup, % 45.85’i ilçe merkezinde 

%54.14’ü ise kırsal alanda yaşamaktadır. Çumra ilçesi toplam nüfusu, Konya il 

nüfusunun % 3.21’ini oluştururken kırsal nüfusu, Konya kırsal nüfusunun %6.64’ünü 

oluşturmaktadır. Çumra nüfusunun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında hem 

kentsel alanda hem de kırsal alanda Konya ve Türkiye genelinde olduğu gibi 

yaklaşık olarak eşit oranlarda dağıldığı görülmektedir.  
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4.2. Coğrafi Yapı 

 Konya ili Çumra ilçesi, 2295 km2 alana sahip olup, Konya’nın 43 km 

güneydoğusunda Konya-Karaman demiryolu güzergahında kurulmuştur. İlçe 

bünyesinde 30 köy, 10 kasaba ve 12 mahalle bulunmaktadır. İlçe, kuzeyinde Karatay, 

doğusunda Karapınar, batısında Akören, Meram, güneybatısında Bozkır, Güneysınır 

ilçeleri, güneydoğusunda da Karaman ili ile sınırlı olup, 37-38 doğu meridyenleri ile 

33-34 kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. İlçenin denizden yüksekliği 1013 

m’dir (Çumra Kaymakamlığı, 2009). Çumra ilçe merkezinin yüzölçümü yaklaşık 25 

km²’dir. İlçe ova üzerine kurulmuş olup, güneybatıda Kel Dağı, Çökek Dağı, 

güneyde Kabakbaşı, Karaburun Dağları, doğuda Çumra ile Karaman hududunu 

birbirinden ayıran Karadağ bulunmaktadır.  

Harita-1: Çalışma Alanı Haritası 
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4.3. Ekonomik Yapı 

Çumra ilçesi ekonomisi büyük oranda tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı 

sanayiye dayanmaktadır. Demircilik, marangozluk, mobilyacılık gibi farklı faaliyet 

alanlarında çalışanların dışında nüfus, kendi tarım işletmesinde çalışmakta ya da 

tarım işçisi olarak çalışmaktadır. İşgücü yetersizliğinden dolayı dışarıdan da tarım 

işçisi gelmektedir. İlçede bulunan sanayi kuruluşları ilçe ekonomisine katkı 

sağlamanın yanı sıra önemli oranda istihdam olanağı oluşturmaktadır. 

İlçenin 2007 yılı tarımsal geliri 840 milyon TL olarak tespit edilmiştir (Çumra 

Kaymakamlığı, 2009). 

 4.4. Tarımsal Yapı 

Çumra ilçesi, karasal iklime sahip olup, iklime uygun olan her türlü ürünün 

yetiştirildiği ve her türlü tarımsal teknolojik gelişmenin takip edildiği bir potansiyele 

sahiptir.  

Tablo-5: Çumra ve Konya Arazi Kullanım Durumu (da)  

 Çumra Konya 
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Tarla Alanı 1 008 650 902 629 960 428 12 688 570 11 978 610 11 934 406  
Nadas  419 949 467 158 382 166 8 172 768 8 676 548 8 619 000 
Sebze  33 735 33 735 29 811 217 522 220 122 205 640 
Meyve  3 230 3 230 9 575 329 305 293 508 347 808 
Toplam Alan 1 465 564 1 406 758 1 381 980 21 408 165 21 168 788 21 106 854 

Kaynak: TÜİK, 2011 

Çumra’da toplam tarım alanı 1 381 980 da olup, bu alanın yaklaşık % 70’inde 

tarla tarımı yapılmaktadır. İklimsel özelliğinden dolayı sebze ve meyve üretimi 

ekonomik anlamda fazla yapılmadığı halde 2009 yılında meyve üretim alanında 

yaklaşık % 34 oranında bir artış görülmektedir. Meyve üretim alanındaki artış paralel 

olarak Konya genelinde de bulunmaktadır. Buna karşılık, toplam tarım alanlarındaki 

yıllar itibariyle görülen azalış dikkat çekmektedir.  

Konya’da 16 445 400 da sulanabilir alan olduğu halde 3 774 260 da alan 

sulanmaktadır. Çumra’daki sulanan alan, Konya’daki sulanan alanın %15’ini 
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oluşturmakta olup, diğer ilçelere oranla en fazla sulanan alana sahiptir. Buna rağmen 

Çumra toplam tarım alanının sadece %37’si sulanmaktadır.  

Tablo-6: Çumra, Konya, Türkiye Tarım Alanlarının Sulama Durumu (2009) 

 Sulanan Alan 
(da) 

Sulanmayan Alan 
(da) 

Toplam Tarım Alanı 
(da) 

Çumra 562 000 954 980 1 516 980 
Konya 3 774 260 18 704 310 22 478 570 
Türkiye 51 300 000 228 700 000 280 000 000 
Kaynak: TKB İl Müdürlüğü, DSİ 

Çumra sulama şebekesi, Türkiye’nin ilk planlı sulama şebekesidir. Sulanan 

alanın yaklaşık % 60’ı Apa Barajından, % 40’ı ise ilçede bulunan 28 adet sulama 

kooperatifleri tarafından işletilen yer altı kuyuları ile sulanmaktadır.  

Tablo-7: Çalışma Alanında Yetiştirilen Başlıca Ürünlerin Ekim Alanı ve Üretim 

Miktarı (2009) 

Ürün          Çumra      Konya                 Türkiye 
Alan (da) Üretim 

(ton) 
Alan (da) Üretim 

(ton) 
Alan (da) Üretim 

(ton) 
Buğday 247 910   77 999  4 630 171   1 201 619  67 158 262   16 860 000 
Ş.Pancarı 162 624   1 101 232  859 923   5 284 787  3 239 704   17 274 674 
Fasulye 75 000   26 250 162 680   51 477  947 509   181 205 
Arpa 71 263    21 848  2 652 794   723 762  27 173 515   6 650 000 
Patates 32 000   112 000  87 470   315 825  1 426 841   4 397 711  
Mısır(dane) 31 865   29 497      126 077 80 307 5 912 786   4 250 000  
Nohut 14 500   1 958  244 640   34 807 4 549 281   562 564  
Fiğ (ot) 9 000   27 000  83 615   37 918  4 652 669   1 028 610  
Mısır(silaj) 8 000   31 000  131 378   104 129  2 585 444   11 099 653 
Ayçiçeği 
(yağlık) 

4 687    1 228  172 606   40 207              5 149 805 960 300  

Yulaf 750    113  68 785   13 940 926 844   218 286  
Aspir               530 53 41 487 6 127 215 149 20 076 
Y.Mercimek 310    42  19 545   2 687  255 354   27 131  
Susam               190 23 1 890 74 280 171 21 036 
Fiğ (dane) 110   17 14 670    3 429  1 077 055   135 892 
Ayçiçeği 
(çerezlik) 

             106 14 8 622 1 156 689 981 96 825 

Soya                60 15 255 43 105 120 38 442 

Kaynak:  TÜİK,2011 

Tablo 7’de Konya ili Çumra ilçesinde yaygın olarak yetiştirilmekte olan 

ürünlerin ekim alanları ve üretim miktarları Konya ve Türkiye değerleri ile birlikte 

verilerek değerlendirilmiştir. Çumra’da en fazla ekim alanına sahip ürünler sırasıyla 

buğday, şeker pancarı ve fasulyedir. Konya 2008 yılında buğday üretiminin yaklaşık 
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% 11’ini Çumra ilçesinden sağlanmakta iken, 2009 yılında bu oran % 6.5’e 

düşmüştür. Çumra buğday verimi ortalama 315 kg/da olup, Konya ortalama buğday 

veriminin (260 kg/da) oldukça üzerindedir. Çalışma alanı buğday verimi (450 kg/da) 

ise Çumra ortalamasından daha yüksektir. Fasulye üretiminde Konya toplamının % 

51 gibi büyük bir oranı Çumra ilçesinden sağlanmaktadır. Çumra fasulye üretimi 

2009 yılında % 40 oranında artış göstermiştir. Ayrıca Konya şeker pancarı 

üretiminde de Çumra ilk sırada gelmektedir. Konya şeker pancarı üretiminin % 21’i 

Çumra’dan sağlanırken Türkiye şeker pancarı üretiminin % 31’i Konya’dan 

sağlanmaktadır. Çumra şeker pancarı verimi (6000 kg/da) Konya ve Türkiye 

verimlerine (sırasıyla 5300 kg/da ve 4150 kg/da) göre daha yüksektir. Çumra mısır 

üretimi 2009 yılı itibariyle % 34 oranında artış göstermiştir. Mısır verimi 2008 

yılında 324 kg/da iken, 2009 yılında 926 kg/da olmuştur. Konya mısır üretiminin % 

37’si Çumra’dan sağlanmaktadır. Çumra tarımında görülen önemli bir artış ise yağlık 

ayçiçeğinde görülmektedir. Yağlık ayçiçeği verimi 2008 yılında 110 kg/da iken, 

2009 yılında yaklaşık 2.5 kat artış ile 262 kg/da olmuş ve üretimi 13 tondan 1228 

tona yükselmiştir.   

4.5. Çumra Şeker Fabrikası’nın Bölgeye Sosyal ve Ekonomik Etkileri 

Çumra Şeker Fabrikası, 16 500 ton/gün kapasite ile Türkiye’nin en büyük 

kapasitesine sahip fabrikasıdır. Fabrika, Çumra ilçesinde 5. sınıf tarım arazisi 

üzerinde 2 600 000 m2’lik bir alanda kurulmuştur. Sıvı Şeker Tesisi, diğer şekerli 

mamulleri üreten ilave tesisleri ve Biyoetanol Fabrikası ile birlikte toplam 340 

milyon $ yatırım maliyetine sahip olan Çumra Şeker Entegre Tesisleri, yılda 221.000 

ton kristal şeker, 10.000 ton küp şeker, 140.000 ton sıvı şeker, 2.000 ton çikolata, 

2.160 ton sert şeker, 84 milyon litre biyoetanol, 50.000 ton melas, 360.000 ton karma 

yem üretebilmektedir. Bu üretimlerin yanı sıra Şeker Yem, Arı Yemi, Damla 

Sulama, Buharlı Küspe Kurutma, Tohum İşleme, Danabank, Dondurulmuş Parmak 

Patates gibi projeleri uygulamaktadır. Şeker fabrikasının yanında kurulan seralarda, 

şeker üretiminde ortaya çıkan "Kondanse Suyun" üretim sürecinde tekrar 

kullanılabilmesi için soğutulması amaçlanmaktadır. Sera için gerekli ısıyı sağlarken 

soğuyan su, fabrikaya tekrar geri dönmektedir. Yani, şeker fabrikasında 55 
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santigratlık sıcak su soğutma kulelerine gönderilirken seralardan geçirilerek hem 

soğutmada kullanılan enerjide tasarruf sağlanmakta; hem de seralarda kullanılarak 

üretimin maliyetinde büyük yer tutan ısıtmada sıfır maliyetle elde edilmektedir 

(Çumra Şeker, 2009). Çumra Şeker Entegre Tesisleri, şeker üretiminin yanı sıra 

çeşitli projeleri uygulamaya koyarak ülke ekonomisine önemli katkılar 

sağlamaktadır.  

Çumra’da doğrudan ya da dolaylı olarak geçimini şeker pancarından sağlayan 

üreticiler yer almaktadır. Çumra Şeker Fabrikasına ürün veren üreticiler, tarımsal 

desteklemeler kapsamında verilen gübre, mazot, tohum gibi desteklerin yanı sıra 

fabrika tarafından verilen nakdi avans, kömür, şeker gibi desteklerden 

yararlanmaktadır. Fabrika kurulduğu yörede istihdam olanağı sağlayarak, bölge 

ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca fabrikanın kurulması ile yörenin şeker 

pancarı kotası artmıştır. Şeker pancarının fazla emek gerektiren bir ürün olmasından 

dolayı tarım işletmesi bünyesinde de istihdam oranı artmıştır. 
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 5. ARAŞTIRMA BULGULARI 
5.1. İncelenen Tarım Arazilerinde Gayrisafi Üretim Değeri ve Üretim 

Masrafları 

Tarım arazilerine gelir yöntemine göre değerleme yapılabilmesi için gerekli 

arazi rantının tespitinde kullanmak üzere öncelikle ortalama GSÜD ve üretim 

masrafları hesaplanmıştır. Tarımsal üretimin çeşitli faktörlerden etkilenmesi verimde 

ve gelirde değişikliklere neden olduğundan, üretim masrafları hesaplamasında yörede 

yaygın olarak kullanılan münavebe sisteminde yetiştirilen ürünlerin maliyetleri 

alınmıştır. Araştırma yöresinde yaygın olarak buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, 

fasulye ve kabak yetiştirilmektedir. Araştırma yöresinde yetiştirilen ürünler çeşitli 

risklere karşı sigortalanmadığından, sigorta primleri değişen masraflar arasına dahil 

edilmemiştir. Ayrıca Türkiye’de 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belediye 

sınırları dışında kalan araziler vergiden istisna edildiği için ve incelenen tarım 

arazileri belediye sınırları dışında olduğundan arazi vergisi de masraflara dahil 

edilmemiştir.  
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Tablo-8: Buğday Üretiminde Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler  

Üretim İşlemleri 
Birim  
İşgücü 
Fiyatı 

Birim  
Çekigücü 

Fiyatı 

Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
Kullanılan Materyal Toplam 

Masraf 
Tutarı 
(TL) 

İşgücü Çekigücü 
1.TOPRAK 
HAZIRLIĞI TL/saat TL/saat Saat TL Saat TL Cinsi  Kg/adet TL 

a.Birinci sürüm 4.00 16.00 0.32 1.28 0.32 5.12    6.40 

b.İkinci sürüm 4.00 16.00 0.16 0.64 0.16 2.56    3.20 

c.Üçüncü sürüm 4.00 16.00 0.14 0.56 0.14 2.24    2.80 

d.Ekim - Gübreleme  4.00 16.00 0.15 0.60 0.15 2.40 Tohum 28 22.40 25.4 

II.BAKIM           

a.Gübreleme 4.00 8.00 0.16 0.64 0.08 0.64 
N 
P 
K 

12.8 
9.2 
- 

55.00 56.28 

b.Sulama 4.00 15.00 4.00 16.00 4.00 60.00    76.00 

c.İlaçlama 4.00 6.00 0.10 0.40 0.10 0.60 Herbisit 
İnsektisit 

0.150 
0.015 

0.71 
3.00* 4.71 

III.HASAT-HARMAN           

a.Hasat     0.16 8.00    8.00 

b.Harman Yerine Taşıma            

c.Harman Yapma            

d.Taşıma (Ana Ürün) 4.00 60.00 0.13 0.52 0.13 7.80    8.32 

e.Taşıma (Yan Ürün)           
f.Döner Sermaye Faizi 
(%6,57)          12.55 

A-DEĞİŞKEN 
MASRAFLAR 
TOPLAMI 

  5.16 20.64 5.24 89.36    203.66 

a.Genel İdare Gideri 
(A*%3)          6.11 

B-ÜRETİM 
MASRAFLARI 
TOPLAMI 

         209.77 

C.YAN ÜRÜN VERİMİ 
(Kg/da)          250 

D.YAN ÜRÜN SATIŞ 
FİYATI (TL/kg)          0.13 

E.BUĞDAY ÜRETİMİ 
(Kg/da)          450 

F.BUĞDAY SATIŞ 
FİYATI (TL/kg)          0.70 

G-GAYRİSAFİ 
ÜRETİM DEĞERİ 
(TL/da) 

         347.50 

*İlaç uygulama ücreti olarak verilmektedir. 

Tablo 8’de incelenen işletmelerde yetiştirilen buğdayın fiziki girdi kullanımı ve 

maliyeti verilmiştir. Buğdayın üretim masrafları toplamı 209.77 TL/da olarak 

bulunmuştur. Sulu tarım arazilerinde buğdayın verimi 450 kg/da ve satış fiyatı 0.70 

TL/kg, samanın verimi 250 kg/da ve satış fiyatı 0.13 TL/kg olup, GSÜD 347.50 

TL/da olarak tespit edilmiştir.   
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Tablo-9:  Arpa Üretiminde Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler  

Üretim İşlemleri 
Birim  
İşgücü 
Fiyatı 

Birim  
Çekigücü 

Fiyatı 

       Kullanılan İşgücü ve 
Çekigücü Kullanılan Materyal 

 

Toplam 
Masraf 

Tutarı (TL) İşgücü Çekigücü 
1.TOPRAK 
HAZIRLIĞI TL/saat TL/saat Saat TL Saat TL Cinsi 

 
Kg/adet TL  

a.Birinci sürüm 4.00 16.00 0.30 1.20 0.30 4.80     6.00 

b.İkinci sürüm 4.00 16.00 0.15 0.60 0.15 2.40    3.00 

c.Üçüncü sürüm 4.00 16.00 0.14 0.56 0.14 2.24    2.80 
d.Ekim - Dikim- 
Gübreleme  4.00 16.00 0.13 0.52 0.13 2.08 Tohum 25.00 10.00 12.60 

II.BAKIM                  

a.Gübreleme 
4.00 8.00 0.16 0.64 0.08 0.64 

N 
P 
K 

13.2 
- 
- 

42.00 43.28 

b.Sulama 4.00 13.00 3.00 12.00 3.00 39.00     51.00 

c.İlaçlama 4.00 6.00 0.08 0.32 0.08 0.48 Herbisit 0.15 0.71 1.51 
III.HASAT-
HARMAN            

a.Hasat      8.00    8.00 
b.Harman Yerine 
Taşıma            

c.Harman Yapma            

d.Taşıma (Ana Ürün) 4.00 60.00 0.11 0.44 0.11 6.60    7.04 

e.Taşıma (Yan Ürün)           

f.Döner Sermaye Faizi          8.88 
A-DEĞİŞKEN 
MASRAFLAR 
TOPLAMI 

  4.07 16.28 3.99 66.24    144.11 

a.Genel İdare Gideri 
(A*%3)          4.32 

B-ÜRETİM 
MASRAFLARI 
TOPLAMI 

         148.43 

C.YAN ÜRÜN 
VERİMİ (Kg/da)          200.00 

D.YAN ÜRÜN 
SATIŞ FİYATI 
(TL/kg) 

         0.18 

E.ARPA ÜRETİMİ 
(Kg/da)          400,00 

F.ARPA SATIŞ 
FİYATI (TL/kg)          0.49 

G-GAYRİSAFİ 
ÜRETİM DEĞERİ 
(TL/da) 

         232.00 

 

İncelenen işletmelerde yetiştirilen arpaya ait fiziki girdi ve maliyetler tablo 

9’da verilmiştir. Arpanın üretim maliyeti 148.43 TL/da olarak hesaplanmıştır. 

Arpanın ortalama verimi 400 kg/da ve satış fiyatı 0.49 TL/kg olup, GSÜD 232.00 

TL/da olarak belirlenmiştir.  
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Tablo-10: Mısır Üretiminde Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler  

Üretim İşlemleri 
Birim  
İşgücü 
Fiyatı 

Birim  
Çekigücü 

Fiyatı 

       Kullanılan İşgücü ve 
Çekigücü Kullanılan Materyal Toplam 

Masraf 
Tutarı 
(TL) 

İşgücü Çekigücü 
1.TOPRAK 
HAZIRLIĞI TL/saat TL/saat Saat TL Saat TL Cinsi kg/adet TL 

a.Birinci sürüm 4.00 16.00 0.32 1.28 0.32 5.12    6.40 

b.İkinci sürüm 4.00 16.00 0.16 0.64 0.16 2.56    3.20 

c. Üçüncü sürüm 4.00 16.00 0.12 0.48 0.12 1.96    2.44 

d.Ekim - Dikim 4.00 16.00 0.14 0.56 0.14 2.24 Tohum 2.00 26.65 29.45 

II.BAKIM           

a.Gübreleme 
4.00 8.00 0.15 0.60 0.15 1.20 

N 
P 
K 

17.28 
12.42 

- 
73.00 74.80 

b.Çapalama  3.50  12.00 42.00      42.00 

c. Ara sürüm 4.00 14.00 0.40 1.60 0.40 5.60    7.20 

d.Sulama 4.00 13.00 11.2 44.80 11.2 145.60    190.40 

e. İlaçlama 4.00 6.00 0.10 0.40 0.10 0.60 İnsektisit 
Fungusit 

0.20 
0.75 

4.00 
5.00 10.00 

III.HASAT-
HARMAN           

a.Hasat      15.00    15.00 

b.Taşıma       10.00    10.00 
c.Döner Sermaye 
Faizi (%6.57)          25.68 

A-DEĞİŞKEN 
MASRAFLAR 
TOPLAMI 

  22.99 85.96 22.99 169.08    416.57 

a.Genel İdare Gideri  
(A * %3)          12.50 

B-ÜRETİM 
MASRAFLARI 
TOPLAMI             

   429.07 

C- YAN ÜRÜN 
ÜRETİMİ (kg/da)                 

D- YAN ÜRÜN 
SATIŞ FİYATI 
(TL/kg)             

    

E- MISIR 
ÜRETİMİ (kg/da)                1100.00 

F- MISIR SATIŞ 
FİYATI (TL/kg)                0.65 

G-GAYRİSAFİ 
ÜRETİM 
DEĞERİ (TL/da)             

   715.00 

Tablo 10’da mısır için fiziki girdi ve maliyet verilmiştir. Mısır üretimi için 

ortalama üretim masrafı 429.07 TL/da olarak belirlenmiştir. Mısır verimi 1100 kg/da 

ve satış fiyatı 0.65 TL/kg olup, GSÜD 715 TL/da olarak hesaplanmıştır. Mısırın yan 

ürünü olan sap, araştırma bölgesinde kullanılmadığından GSÜD hesaplamasında 

alınmamıştır.   
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Tablo-11: Şeker Pancarı Üretiminde Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler  

Üretim İşlemleri 
Birim  
İşgücü 
Fiyatı 

Birim  
Çekigücü 

Fiyatı 

       Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
Kullanılan Materyal Toplam 

Masraf 
Tutarı 
(TL) 

İşgücü Çekigücü 
1.TOPRAK 
HAZIRLIĞI TL/saat TL/saat Saat TL Saat TL Cinsi kg/adet TL 

a.Birinci sürüm 4.00 16.00 0.38 1.52 0.38 6.08    7.60 

b.İkinci sürüm 4.00 16.00 0.20 0.80 0.20 3.20    4.00 

c. Üçüncü sürüm           

d.Ekim - Dikim 4.00 16.00 0.18 0.72 0.18 2.88 Tohum 0.32 51.00 54.60 

II.BAKIM           

a.Gübreleme 
4.00 8.00 0.12 0.48 0.12 0.96 

N 
P 
K 

13.4 
- 
- 

42.00 43.44 

b.Çapalama  3.50  18.00 63.00      63.00 

c. Ara sürüm 4.00 14.00 0.35 1.40 0.35 4.90    6.30 

d.Sulama 4.00 13.00 14.40 57.60 14.40 187.20    244.80 

e. İlaçlama 4.00 6.00 0.10 0.40 0.10 0.60 Herbisit  
İnsektisit 

0.800 
0.075 

2.48 
3.00 6.48 

III.HASAT-
HARMAN           

a.Hasat      60.00    60.00 

b.Taşıma       40.00    40.00 
c.Döner Sermaye Faizi 
(%6.57)          34.84 

A-DEĞİŞKEN 
MASRAFLAR 
TOPLAMI 

  33.53 125.12 15.53 303.02    565.06 

a.Genel İdare Gideri 
 (A * %3)          16.95 

B-ÜRETİM 
MASRAFLARI 
TOPLAMI                   

582.01 

C- YAN ÜRÜN 
ÜRETİMİ (kg/da)                    

D- YAN ÜRÜN 
SATIŞ FİYATI 
(TL/kg)                   

 

E- Ş.PANCARI 
ÜRETİMİ (kg/da)                   7100.00 

F-Ş.PANCARI SATIŞ 
FİYATI (TL/kg)          0.11 

G-GAYRİSAFİ 
ÜRETİM DEĞERİ 
(TL/da)                   

781.00 

Çalışma alanında yaygın olarak yetiştirilen şeker pancarı fiziki girdi ve 

maliyeti tablo 11’de verilmiş olup, üretim masrafı 582.01 TL/da olarak 

belirlenmiştir. Şeker pancarı verimi 7100 kg/da ve satış fiyatı 0,11 TL/kg olup, 

GSÜD 781 TL/da olarak tespit edilmiştir.  
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Tablo-12: Fasulye Üretiminde Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler  

Üretim İşlemleri 
Birim  
İşgücü 
Fiyatı 

Birim  
Çekigücü 

Fiyatı 

       Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
Kullanılan Materyal Toplam 

Masraf 
Tutarı 
(TL) 

İşgücü Çekigücü 

1.TOPRAK 
HAZIRLIĞI TL/saat TL/saat Saat TL Saat TL Cinsi kg/adet TL 

a.Birinci sürüm 4.00 16.00 0.32 1.28 0.32 5.12    6.40 

b.İkinci sürüm 4.00 16.00 0.16 0.64 0.16 3.20    3.84 

c. Üçüncü sürüm 4.00 16.00 0.14 0.56 0.14 2.24    2.80 

d.Ekim - Dikim 4.00 16.00 0.12 0.48 0.12 1.92 Tohum 8.00 16.00 18.40 

II.BAKIM           

a.Gübreleme 
4.00 8.00 0.15 0.60 0.15 1.20 

N 
P 
K 

13.16 
9.2 
- 

57.00 58.80 

b.Çapalama  3.50  12.00 42.00      42.00 

c. Ara sürüm 4.00 14.00 0.35 1.40 0.35 4.90    6.30 

d.Sulama 4.00 13.00 12.80 51.20 12.80 166.40    217.60 

e.İlaçlama 4.00 6.00 0.12 0.48 0.12 0.72 Herbisit 
Fungusit 

0.30 
0.75 

3.50 
0.60 5.30 

III.HASAT-
HARMAN           

a.Hasat    20.00  20.00    40.00 

b.Taşıma       9.00    9.00 
c.Döner Sermaye Faizi 
(%6.57)          26.96 

A-DEĞİŞKEN 
MASRAFLAR 
TOPLAMI 

  26.21 118.84 14.21 215.40    437.40 

a.Genel İdare Gideri  
(A * %3)          13.12 

B-ÜRETİM 
MASRAFLARI 
TOPLAMI(A+B) 

         450.52 

C- YAN ÜRÜN 
ÜRETİMİ (kg/da)                   350.00 

D- YAN ÜRÜN 
SATIŞ FİYATI 
(TL/kg)                   

0.08 

E- FASULYE 
ÜRETİMİ (kg/da)                   400.00 

F- FASULYE SATIŞ 
FİYATI (TL/kg)          1.30 

G-GAYRİSAFİ 
ÜRETİM DEĞERİ 
(TL/da)                   

548.00 

 

İncelenen işletme yetiştirilen fasulye için fiziki girdi ve maliyet tablo 12’de 

verilmiştir. Fasulye için üretim masrafı 450.52 TL/da olarak bulunmuştur. Fasulye 

verimi 400 kg/da ve satış fiyatı 1.30 TL/kg yan ürün üretimi ise 350 kg/da ve satış 

fiyatı 0.08 TL/kg olup GSÜD 548.00 TL/da’dır.  
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Tablo-13: Kabak Üretiminde Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler  

Birim  
İşgücü 
Fiyatı 

Birim  
Çekigücü 

Fiyatı 

       Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
Kullanılan Materyal Toplam 

Masraf 
Tutarı (TL) 

İşgücü Çekigücü 
1.TOPRAK 
HAZIRLIĞI TL/saat TL/saat Saat TL Saat TL Cinsi kg/adet TL 

a.Birinci sürüm 4.00 16.00 0.30 1.20 0.30 4.80    6.00 

b.İkinci sürüm 4.00 16.00 0.20 0.80 0.20 3.20    4.00 

c.Ekim - Dikim 4.00 8.00 0.14 0.56 0.14 1.12 Tohum 0.80 9.60 11.28 

II.BAKIM           

a.Gübreleme 
4.00 8.00 0.13 0.52 0.13 1.04 

N 
P 
K 

13.2 
- 
- 

41.00 42.56 

b.Çapalama  3.50  6.00 21.00      21.00 

c. Ara sürüm 4.00 14.00 0.15 0.60 0.15 2.10    2.70 

d.Sulama 4.00 13.00 7.00 28.00 7.00 91.00    119.00 

e.İlaçlama 4.00 6.00 0.09 0.36 0.09 0.54 Herbisit 
Fungusit 

0.20 
0.75 

0.80 
0.60 2.30 

III.HASAT-
HARMAN           

a.Hasat  16.00  6.40 1.50 24.00    30.4 

b.Taşıma       6.00    6.00 
c.Döner Sermaye 
Faizi (%6.57)          16.11 

A-DEĞİŞKEN 
MASRAFLAR 
TOPLAMI 

  14.53 62.12 10.03 141.44    261.35 

a.Genel İdare 
Gideri  
(A * %3) 

         7.84 

B-ÜRETİM 
MASRAFLARI 
TOPLAMI 

         269.19 

C- YAN ÜRÜN 
ÜRETİMİ 
(kg/da) 

          

D- YAN ÜRÜN 
SATIŞ FİYATI 
(TL/kg)                    
E- KABAK 
ÜRETİMİ 
(kg/da)                   

80.00 

F- KABAK 
SATIŞ FİYATI 
(TL/kg)          

3.50 

G-GAYRİSAFİ 
ÜRETİM 
DEĞERİ 
(TL/da)                   

280 

Tablo 13’de çerezlik kabak için fiziki girdi ve maliyet verilmiştir. Kabak için 

üretim maliyeti 269.19 TL/da olarak hesaplanmıştır. Kabak verimi 80 kg/da ve satış 

fiyatı 3.50 TL/kg olup GSÜD 280 TL/da olarak belirlenmiştir.  
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Tablo-14: İncelenen Parsellerde Yetiştirilen Ürünlerin Verimleri ve Gayrisafi Üretim 

Değerleri 

Ürünler Ortalama Verim 
(kg/da) 

Çiftçi Eline Geçen 
Ortalama Ürün Fiyatları 

(TL/da) 

Gayrisafi 
Üretim Değeri 

(TL/da) 
Ana Ürün Yan Ürün Ana Ürün Yan Ürün  

Buğday 450 250 0.70 0.13 347.50 
Arpa 400 200 0.49 0.18 232.00 
Ş.Pancarı  7100  0.11  781.00 
Fasulye 400 350 1.30 0.08 548.00 
Mısır 1100  0.65  715.00 
Kabak 80  3.50  280.00 

Tablo 14’de incelenen tarım arazilerinde yaygın olarak yetiştirilen ürünlerin 

verimleri ve GSÜD’leri verilmiştir. Çalışma alanında en fazla GSÜD’ye sahip olan 

ürünlerin şeker pancarı ve mısır oldukları belirlenmiştir. 

Tablo-15: İncelenen Parsellerin Yıllık Ortalama Net Gelirleri (Rantlar) 

Ürünler GSÜD 
(TL/da) 

Üretim 
Masrafları 

(TL/da) 

Net Gelir 
(TL/da) 

Yaygın 
Münavebe 

Sistemi 

Yıllık 
Ortalama Net 
Gelir (TL/da) 

Buğday 347.50 209.77 137.73 B- ŞP- B- A 139.51 
Arpa 232.00 148.43 83.57 A- ŞP- A- B 125.97 
Ş.Pancarı  781.00 582.01 198.99 B- F- A- ŞP 129.44 
Fasulye 548.00 450.52 97.48 B -F - ŞP- K 111.25 
Mısır 715.00 429.07  285.93 M- B- ŞP-A 176.55 
Kabak 280.00 269.19 10.81 K- B- ŞP- A 107.78 

 

Tablo 15’de çalışma alanında yaygın olarak yetiştirilen ürünlerin net gelirleri 

ve uygulanan münavebe sistemlerine göre yıllık ortalama net gelirler hesaplanmıştır. 

Yörede, şeker pancarı politikalarına uyumlu olarak dörtlü münavebe sistemi 

uygulandığından münavebe sistemi içerisinde yer alan ürünlerin net gelirleri toplanıp 

dörde bölünerek yıllık ortalama net gelir bulunmuştur. En fazla yıllık ortalama net 

gelirin mısır- buğday- şeker pancarı- arpa münavebesinden (176.55 TL/da) elde 

edildiği görülmektedir.   
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5.2. Çalışma Alanında Geçerli Kapitalizasyon Oranının Hesaplanması 

Kapitalizasyon oranı, araziye yatırılmış sermayenin kullanılma hakkıdır 

(Mülayim, 2001). Kapitalizasyonun kelime anlamı gelecekte elde edilecek bütün 

gelirlerin bugüne indirilmesi demektir (Tanrıvermiş, 2004/d). Kapitalizasyon oranı, 

arazi sahibinin araziden belli bir süre kullanması karşılığında elde edeceği 

sermayenin faizi olarak ta tanımlanabilmektedir. Kapitalizasyon oranının 

hesaplanmasında arazinin net gelirinin ve niteliklerinin ele alınmasından dolayı bu 

oran bölgeden bölgeye hatta araziden araziye değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca 

zamanla bölgenin gelişmişliğine göre de değişebileceğinden bu oranın bölge bazında 

ve belirli periyotlarla tekrarlanması öngörülmektedir.  

Kapitalizasyon oranının belirlenmesi için çalışma alanını temsil edecek 

özellikte ve yakın zamanda gerçek satışı yapılmış 30 adet tarım arazisinin satış 

değerleri ve yıllık net gelirleri tespit edilip, toplam yıllık net gelir toplam satış 

değerlerine oranlanmıştır. Satış değerleri, 01 Eylül 2007-30 Nisan 2008 tarihleri 

arasında 8 aylık bir zaman periyodu için araştırma yöresinin bağlı olduğu Tapu ve 

Kadastro Müdürlüğünden belediye mücavir alanı içinde bulunmaması, akrabalar 

arası alım-satım olmaması ve satışı yapan kişinin arazinin bulunduğu köyde ikamet 

etmesi kriterleri göz önünde bulundurularak elde edilmiştir.   

Kapitalizasyon oranının hesaplanmasında; çalışma alanında yaygın olan dörtlü 

münavebe sistemine göre tespit edilen yıllık net gelirin hesaplanmasında cari fiyatlar 

ve gerçek alım-satım değerleri kullanılmıştır.  

  

Araştırma yöresinde anket yoluyla elde edilen toplam rant 3 052.65 TL, toplam 

arazi değeri ise 45 100 TL olarak hesaplanmış olup, toplam rantın toplam arazi 

değerine oranlanması ile araştırma yöresi için geçerli ortalama kapitalizasyon oranı 

 
f = ∑R / ∑D  

Toplam Rant  
(∑R) 

Toplam 
Değer  

(∑D) 

Kapitalizasyon 
Oranı (f) 

3 052.65 45 100 0.067 
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% 6.7 olarak tespit edilmiştir. Çumra Şeker Fabrikası çevresi için arazinin sermaye 

karşılığı olan kapitalizasyon oranı ortalama olarak % 6.7’dir.   

Çumra ilçesinde 2003 yılında yapılan bir çalışmada sulu tarım arazileri için 

kapitalizasyon oranı % 5.2 olarak belirlenmiştir (Oğuz ve Ünal, 2004). Araştırmada 

elde edilen sonuca göre bu oranın farklı olmasının çeşitli nedenleri vardır. Yıllar 

itibariyle iklimsel değişikliklerin ve kuraklığın da etkisiyle verimde görülen 

düşüklüğe karşılık maliyet unsurlarında görülen artış, 2003 yılından bugüne 

kapitalizasyon oranında % 1 artış olmasının nedeni olarak değerlendirilebilir. Bunun 

yanı sıra, 2008 yılında gerçekleşen küresel krizden etkilenen piyasalardaki durgunluk 

bu değişime neden olarak gösterilebilir. Ayrıca kapitalizasyon oranı yöreden yöreye 

değişiklik gösterdiği gibi aynı yörede arazilerin bulundukları şartlara göre de 

değişiklik gösterebilmektedir. Oğuz ve Ünal tarafından yapılan çalışma Çumra 

ilçesinin genelinde fiilen tarım yapılan alanlar için geçerlidir. Zira araştırma 

yapıldığında Çumra Şeker Fabrikası o yörede bulunmamaktadır.  

5.3. Gelir Yöntemine Göre Tarım Arazilerinin Değerlemesi 

Tarım arazilerine gelir yöntemi ile değer tespitinde, çalışma alanında yaygın 

olarak uygulanan münavebe sistemine göre yıllık ortalama net gelirin kapitalizasyon 

oranına oranlanması ile birim arazi değerleri tespit edilmiştir.  

Tablo-16: Gelir Yöntemine Göre Arazi Değerlerinin Hesaplanması 

Yaygın Münavebe Sistemi Yıllık Ortalama Net 
Gelir (TL/Da) 

Arazi Değerleri (TL/Da) 
(f= %6.7) 

Buğday- Ş.Pancarı- Buğday- Arpa 139.51 2082.24 

Arpa- Ş.Pancarı- Arpa- Buğday 125.97 1880.15 

Ş.Pancarı- Buğday- Fasulye- Arpa 129.44 1931.94 

Fasulye- Buğday- Ş.Pancar- Kabak 111.25 1660.45 

Mısır- Buğday- Ş.Pancarı-Arpa 176.55 2635.07 

Kabak- Buğday- Ş.Pancarı- Arpa 107.78 1608.66 

Araştırma yöresi için ortalama kapitalizasyon oranı % 6.7 olarak alınmış olup, 

münavebe sistemine göre arazi değerleri tablo 16’da verilmiştir. Arazi değerleri 
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1608.66 TL/da- 2635.027 TL/da arasında değişmekte olup, en düşük arazi değeri 

kabak- buğday- şeker pancarı- arpa münavebesine, en yüksek arazi değeri ise mısır- 

buğday- şeker pancarı- arpa münavebesine ait olarak belirlenmiştir. 

 5.4. Brüt Gelir Çarpanı Yöntemine Göre Tarım Arazilerinin Değerlemesi 

Brüt Gelir Çarpanı yönteminde belirli bir yörede fiilen alım-satımı yapılmış 

olan arazilerin satış değerlerinin üretim değerlerine oranlanması ile her bir parsel için 

çarpan katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma yöresinde 30 adet fiilen alım-satımı 

yapılmış olan tarım arazisi tespit edilmiş olup, bu tarım arazilerinin toplam satış 

değerlerinin toplam Gayrisafi Üretim Değerlerine (GSÜD) oranlanmasıyla yöre için 

geçerli olacak çarpan katsayısı belirlenmiştir. Toplam GSÜD, her bir parsel için 

uygulanan dörtlü münavebe sistemi dikkate alınarak elde edilen GSÜD’lerin 

toplanması ile bulunmuştur. Tek yıllık tarla ürünlerinde GSÜD, ürünün ortalama 

verimi ile çiftçi eline geçen ürün fiyatlarının çarpılması sonucu elde edilmektedir 

(Kıral vd. 1999, Rehber 2008). Her parselin GSÜD uygulanan münavebe 

sistemindeki ürünlerin GSÜD’lerinin toplamının dörde bölünmesi ile elde edilmiştir. 

Hesaplamada Çarpan= Arazi Satış Değerleri / Gayrisafi Üretim Değerleri 

formülü kullanılmıştır. 
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Tablo-17: İncelenen Parseller için Çarpan Katsayısı 

Parsel 
No 

Münavebe Sistemi Arazi Satış 
Değeri 

(TL/da) 

GSÜD 
(TL/da) 

Çarpan 

1 Mısır-Buğday-Ş.Pancarı-Arpa 1700 450 3.78 
2 Buğday-Ş.Pancarı-Buğday-Arpa 1400 380 3.68 
3 Buğday-Fasulye-Buğday-Arpa 1200 318 3.77 
4 Buğday-Ş.Pancarı-Buğday-Arpa 1600 403 3.97 
5 Buğday-Ş.Pancarı-Buğday-Arpa 1500 410 3.66 
6 Buğday-Fasulye-Ş.Pancarı-Buğday 1700 461 3.69 
7 Buğday-Ş.Pancarı-Buğday-Fasulye 1600 453 3.53 
8 Mısır-Buğday-Fasulye-Arpa 1600 422 3.79 
9 Mısır-Boş-Mısır-Arpa 1500 402 3.73 
10 Buğday-Kabak-Buğday-Fasulye 1300 342 3.80 
11 Ş.Pancarı-Buğday-Kabak-Arpa 1400 382 3.66 
12 Buğday-Ş.Pancarı-Buğday-Arpa 1400 395 3.54 
13 Buğday-Mısır-Buğday-Fasulye 1700 455 3.74 
14 Buğday-Kabak-Buğday-Ş.Pancarı 1400 386 3.63 
15 Buğday-Ş.Pancarı-Buğday-Arpa 1400 401 3.49 
16 Fasulye-Buğday-Ş.Pancarı-Arpa 1600 438 3.65 
17 Buğday-Fasulye-Ş.Pancarı-Arpa 1700 443 3.84 
18 Ş.Pancarı-Buğday-Fasulye-Arpa 1700 440 3.86 
19 Buğday-Ş.Pancarı-Fasulye-Arpa 1600 435 3.68 
20 Buğday-Fasulye-Ş.Pancarı-Arpa 1600 445 3.60 
21 Buğday-Fasulye-Ş.Pancarı-Arpa 1600 442 3.62 
22 Buğday-Kabak-Buğday-Ş.Pancarı 1400 403 3.47 
23 Buğday-Fasulye-Buğday-Arpa 1200 331 3.63 
24 Fasulye-Buğday-Arpa-Boş 1000 247 4.05 
25 Mısır-Buğday-Ş.Pancarı-Arpa 1800 470 3.83 
26 Buğday-Mısır-Buğday-Arpa 1300 370 3.51 
27 Buğday-Ş.Pancarı-Buğday-Fasulye 1700 458 3.71 
28 Ş.Pancarı-Buğday-Fasulye-Arpa 1700 436 3.90 
29 Buğday-Buğday-Ş.Pancarı-Arpa 1400 390 3.59 
30 Buğday-Mısır-Buğday-Kabak 1400 392 3.57 
  45 100 12 200 3.70 

İncelenen tarım arazilerinin çarpan katsayıları 3.47-4.05 arasında 

değişmektedir. Toplam arazi satış değeri 45 100 TL ve toplam GSÜD 12 200 TL/da 

olarak tespit edilmiş olup, yöre için geçerli çarpan katsayısı 3.70 olarak 

hesaplanmıştır. Araştırma yöresinde bir tarım arazisinin değeri, Gayrisafi Üretim 

Değerinin 3.70 katıdır. Tanrıvermiş ve arkadaşları (2008) tarafından Karaman ili 

Ermenek ilçesinde yapılan bir çalışmada sulu tarım arazileri için ortalama çarpan 

katsayısı 5.12 olarak bulunmuştur. Araştırmada bulunan sonuç (3.70) ile bu 

çalışmadaki sonuç (5.12) arasındaki fark, bölgeler arasındaki farklılıktan 

kaynaklanmaktadır. Araştırmanın yapıldığı Çumra ilçesi tarımsal özellikleri Konya 

ortalamasının üzerindedir. Özellikle çalışmanın yapıldığı Çumra Şeker Fabrikası 
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çevresinde şeker pancarı, mısır, buğday gibi ürünlerin verimlerinin ilçe ortalamasının 

üzerinde olduğu bilinmektedir. 

İncelenen tarım arazilerinin değerleri ise Arazi Değeri = Üretim Değeri x 

Çarpan formülü ile hesaplanmıştır.  

Araştırma yöresi için ortalama GSÜD 407 TL/da olarak hesaplanmış olup 

ortalama arazi değeri, ortalama GSÜD (407 TL/da) ile çarpan katsayısının (3.70) 

çarpımı sonucu 1505.90 TL/da olarak bulunmuştur. Bu şekilde bir hesaplama ile 

ortalama bir değer belirlenmiştir. Değeri belirlenecek bir arazinin özel niteliklerine 

göre satış değerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

5.5. Değere Etki Eden Faktörlerin Analizi 

 5.5.1. Çoklu Regresyon Modeli kullanılarak değere etki eden faktörlerin 

analizi 

Arazinin değerini etkileyen faktörlerin etki derecelerini belirlemek ve bu 

faktörleri sayısal olarak ifade etmek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. 

Çalışmada arazinin değeri bağımlı değişken, değeri etkileyen faktörler ise bağımsız 

değişkenler olarak alınmıştır. Analizde alınan bağımsız değişkenler;  

 Nüfus (NUFUS)  Ulaşım Olanakları (ULAOLAN) 

 Yerleşim Birimine Uzaklık 

(YERUZAK) 

 Sulama Olanakları (SULOLAN) 

 Yola Uzaklık (YOLAUZAK)  Sağlık Koşulları (SAGKOS) 

 Arazi Verimi (ARVER)  Arazi Piyasası (ARPIY) 

 Arazi Biçimi (ARBIC)  
  

 
Arazi Değeri =  
Üretim Değeri x Çarpan 

Ortalama GSÜD 
(TL/da) 

Çarpan Ortalama 
Arazi Değeri 

(TL/da) 
407 3.70 1505.90 
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Analizde arazi verimi, arazi biçimi, ulaşım olanakları, sulama olanakları, sağlık 

koşulları ve arazi piyasası değişkenleri dummy değişkenleri olarak kullanılmıştır. 

Dummy (kukla) değişkenleri genellikle ekonomide düzenli rakamlarla ifade 

edilemeyen durumlarda çözüm kolaylığı sağlamak amacıyla kantitatif olmayan 

değişkenler için kullanılmaktadır (Yavuz, 2001; Greene, 2003). Nüfus değişkeni 

analizde anlamlı çıkmadığı için modele alınmamıştır. Arazi biçimi değişkeni ise 

diğer değişkenlerle yüksek derecede ilişkili olduğu için modele alınmamıştır. 

Analizde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler şu şekilde formüle edilebilir; 

Y = b0 + b1XYERUZAK + b2XYOLAUZAK + b3DARVER + b4DULOLAN + b5DSULOLAN +  

b6DSAGKOS + b7DARPIY + u 

 Bağımlı değişken olarak alınan değer TL/da cinsinden, bağımsız değişken 

olan yerleşim birimine uzaklık ve yola uzaklık km cinsinden ele alınmıştır. Dummy 

değişkeni olarak alınan değişkenler ise ‘0’ kötü, ‘1’ orta ve ‘2’ iyi olarak 

değerlendirilmişlerdir. MINITAB 14. programında yapılan Regresyon Analizi 

sonucu elde edilen katsayılar tablo 18’de verilmiştir. 

Tablo-18: Gelir Değerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Katsayılar  

Değişkenler Katsayılar Standart Hata T Değeri Önem Düzeyi 

Sabit 1397.4  110.3  12.67   0.000* 

YERUZAK -16.438    8.133  -2.02   0.052*** 

YOLAUZAK -174.50    53.58  -3.26   0.003* 

ARVER 79.41    51.67   1.54   0.134 

ULOLAN 106.35    34.31   3.10   0.004* 

SULOLAN 66.92   34.01   1.97   0.058** 

SAGKOS 76.99    28.75   2.68   0.012** 

ARPIY 134.82    48.34   2.79   0.009* 

R2  96.9 % 

F                                              175.11 
*%1 **%5 ***%10 önem seviyesinde anlamlıdır. 

   Model (FhesapFtablo) % 1 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Determinasyon 

Katsayısı 0.969 olarak bulunmuş olup bu değer, bağımlı değişkende meydana gelen 
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değişmelerin % 96.9’unun bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişmelerle 

açıklanabildiğini göstermektedir. Açıklanamayan kısım (% 3.1) ise arazi değerine 

etki edebilecek ve bu fonksiyonda ele alınmayan başka değişkenlerin olduğunu 

göstermektedir. Modelde yer alan parametrelerin katsayılarının işaretleri beklenen 

yönde çıkmıştır. Değişkenlerin anlamlılık düzeyine bakıldığında yola uzaklık, ulaşım 

olanakları ve arazi piyasası % 1 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Sulama olanakları 

ve sağlık koşulları % 5 seviyesinde, yerleşim birimine uzaklık ise % 10 seviyesinde 

anlamlı bulunmuştur. Arazi verimi ise arazi değerinde meydana gelen değişiklikleri 

açıklamada yetersiz bulunmuştur. Çalışma alanında arazilerin verim düzeyinin 

Türkiye geneline göre yüksek olmasından dolayı düşük değere sahip arazilerin 

verimleri düşük düzeyde alınmamıştır.  

Yapılan analiz sonucunda elde edilen Regresyon Eşitliği aşağıdaki gibidir; 

DEGER = 1397 - 16.4XYERUZAK – 175XYOLAUZAK + 79.4DARVER + 106DULOLAN + 

66.9DSULOLAN + 77.0DSAGKOS + 135DARPIY + u  

R2= 0.969 

   Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin yerleşim birimine 

uzaklığı 1 km arttığında arazinin değeri 16.4 TL/da azalmaktadır. Arazinin değeri ile 

yerleşim birimine uzaklığı arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yerleşim 

biriminin yakın olması, hem üreticinin üretim alanı olan araziye yakınlığı açısından 

hem de ürünün pazara yakın olması açısından önem arz etmektedir. Bu sonuç, Von 

Thünen’in mevki rantı kuramı ile örtüşmektedir. Von Thünen “şehri merkez kabul 

eden iç içe daireler çizilebileceğini ve her dairenin bir ürünün yetiştirilme kuşağını 

göstereceğini” belirtmiştir. Örneğin, şehrin yakın çevresinde sebze- meyve ve taze 

süt gibi çabuk bozulabilen ürünler yetiştirilmelidir. Her bir ürünün yetiştirileceği 

bölgeler nakliye masrafları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu durumda tarımsal 

üretim bölgesindeki farklılaşmanın ana öğesi, pazar yerine olan uzaklıktır. Von 

Thünen ayrıca yerleşim birimine yakın olan kesimlerde arazi fiyatları daha yüksek 

olduğundan arazilerin daha yoğun bir şekilde işlendiğini vurgulamaktadır (Leigh, 

1946:482). 
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 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin yola uzaklığı 1 km 

arttığında arazinin değeri 175 TL/da azalmaktadır. Arazinin değeri ile yola uzaklığı 

arasında ters yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Arazinin yola yakın olması, 

araziye ulaşım kolaylığı, ürünü taşıma kolaylığı gibi etkenlerden dolayı arazinin 

rahatlığına olumlu yönde etki etmektedir.  

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin verimi 1 birim arttığında 

arazinin değeri 79.4 TL/da artmaktadır. Arazinin değeri ile verimi arasında aynı 

yönde bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, David Ricardo’nun Diferansiyel Rant 

teorisiyle örtüşmektedir. Bu teoriye göre farklı verimlere sahip arazilerin rantları da 

farklı olmaktadır (Ertürk, 1995). Verimli arazilerin rantları yüksek olduğundan 

değerleri de yüksek olmaktadır.   

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin ulaşım olanakları iyi 

olduğunda arazinin değeri 106 TL/da artmaktadır. Von Thünen nakliye 

maliyetlerinin ekonomik rantı belirleyen en önemli faktör olduğunu belirtmiştir. 

Çünkü nakliye maliyetleri, Pazar yerinden artan uzaklığa bağlı olarak artmaktadır 

(Sinclair, 1967:73). Thünen, tarımsal ürünlerin üretim alanları sınırlarının 

belirlenmesinde doğal faktörler yanında nakliye maliyeti ve nakliye suresi gibi 

ekonomik faktörleri de gözönüne almıştır. Nakliye maliyetlerinin üretimde büyük bir 

engel oluşturduğunu görerek, pazar yerinden uzaklaştıkça hangi ürünlerin 

yetiştirilmesinin daha ekonomik olacağını saptamaya çalışmıştır (Dinler, 1994:11).  

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin sulama olanakları iyi 

olduğunda arazinin değeri 66.9 TL/da artmaktadır. Arazinin değeri ile sulama 

olanakları arasında aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Sulama imkanı olan arazinin 

verimi yüksek olduğundan değere olumlu yönde etkisi olmaktadır. 

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin sağlık koşulları iyi 

olduğunda arazinin değeri 77.0 TL/da artmaktadır. Arazide çalışan üretici ve işçilerin 

sağlık koşullarının iyi olması ve arazinin bir sağlık kuruluşuna yakın olması çalışma 

koşulları ve arazinin rahatlığı açısından önemlidir. 

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla yöredeki arazi piyasasının var 

olması arazinin değerini 135 TL/da artırmaktadır. Arazi değeri ile yörede arazi 

piyasasının olması arasında aynı yönlü ilişki vardır. Arazi piyasasının olması talebin 
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olduğunu göstermektedir. Arazi satılmak istense bile talep olmadığı takdirde arazinin 

değerinden söz edilemez. Nitekim değeri oluşturan faktörlerden biri de taleptir ve 

talep arttığında arazinin değerinde de artış görülmektedir. 

Arazinin pazar değeri ile değeri etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi gösteren 

katsayılar ve önem düzeyleri tablo 19’da verilmiştir.   

Tablo-19: Pazar Değerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Katsayılar  

Değişkenler Katsayılar Standart Hata T Değeri Önem Düzeyi 

Sabit 1446.7  168.3   8.59   0.000* 

YERUZAK -21.74  12.41  -1.75   0.089*** 

YOLAUZAK   -214.15    81.78  -2.62   0.013** 

ARVER 155.10    78.85   1.97   0.058*** 

ULOLAN 105.22    52.36   2.01   0.053*** 

SULOLAN 94.79    51.91   1.83   0.077*** 

SAGKOS 91.99    43.87   2.10   0.044** 

ARPIY 139.38    73.78   1.89   0.068*** 

R2  95.1% 

F                                             110.19 
*%1 **%5 ***%10 önem seviyesinde anlamlıdır. 

Çalışmada pazar değeri, üreticilerin beyanına göre belirlenmiş olup, analiz 

sonucu elde edilen model % 1 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Determinasyon 

Katsayısı 0.951 olarak tespit edilmiştir. Modele alınan bu 7 faktör arazinin pazar 

değerinde meydana gelebilecek değişmelerin % 95.1’ini açıklamaktadır. 

Açıklanamayan kısım (% 4.9) ise arazinin değerine etki eden fakat modele 

alınmayan faktörler olduğunu göstermektedir. Değişkenlerin anlamlılık düzeyine 

bakıldığında yola uzaklık ve sağlık koşulları faktörleri % 5, diğer faktörler ise % 10 

seviyesinde anlamlı bulunmuştur. 
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Yapılan analiz sonucunda elde edilen Regresyon Eşitliği aşağıdaki gibidir; 

DEGER = 1447 – 21.7XYERUZAK – 214XYOLAUZAK + 155DARVER + 105DULOLAN + 

94.8DSULOLAN + 92.0DSAGKOS + 139DARPIY + u  

R2= 0.951 

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin yerleşim birimine 

uzaklığı 1 km arttığında arazinin pazar değeri 21.7 TL/da azalmaktadır. Arazinin 

değeri ile arazinin yerleşim birimine uzaklığı arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğu 

görülmektedir. Yerleşim birimine yakın olan arazilerin değerlerinin daha yüksek 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin yola uzaklığı 1 km 

arttığında arazinin pazar değeri 214 TL/da azalmaktadır. Arazinin yola yakın olması 

arazinin estetiği açısından pazar değerine olumlu etki etmektedir. 

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin verimi 1 birim arttığında 

arazinin pazar değeri 155 TL/da artmaktadır. Arazinin değeri ile arazinin verimi 

arasında aynı yönlü bir ilişki vardır. 

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin ulaşım olanakları iyi 

olduğunda arazinin pazar değeri 106 TL/da artmaktadır. Ulaşım olanakları hem 

maliyet açısından hem de rahatlık açısından önemli bir faktördür. 

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin sulama olanakları iyi 

olduğunda arazinin pazar değeri 94.8 TL/da artmaktadır. Arazinin pazar değeri ile 

sulama olanakları arasında aynı yönlü bir ilişki söz konusudur. 

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, arazinin sağlık koşulları iyi 

olduğunda arazinin pazar değeri 92.0 TL/da artmaktadır. Arazinin pazar değeri ile 

sağlık koşulları arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

 Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, yöredeki arazi piyasasının var 

olması arazinin pazar değerini 139 TL/da artırmaktadır. Arazinin pazar değeri ile 

piyasasının olması arasında aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü arazinin pazar 

değeri piyasada oluşan bir değerdir.  
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Yapılan analizlerde, yola uzaklık faktörünün hem gelir değerine hem de pazar 

değerine etki eden en yüksek katsayıya sahip faktör olduğu gözlenmiştir. Bu faktörün 

gelir değerindeki önem seviyesi %1, pazar değerindeki önem seviyesi ise %5 

oranında anlamlı bulunmuştur. Bir arazinin yerleşim birimine ve yola yakın olması, 

veriminin yüksek olması, sulama, sağlık ve ulaşım olanaklarının iyi olması ve arazi 

piyasasının olması değerini yükselten faktörler olarak belirlenmiştir.  

Konya ili Ereğli ilçesinde 2005 yılında yapılan çalışmada değeri etkileyen 9 

adet faktör (arazi nevi, genişliği, verimi, kente uzaklığı, köy merkezine uzaklığı, 

sulama olanakları, ulaşım olanakları, eğimi ve şekli) bağımsız değişken olarak ele 

alınmıştır. Sulu arazilerde gelir değerine göre yapılan analizde R2 0.537, pazar 

değerine göre yapılan analizde ise 0.474 olarak tespit edilmiş olup,  kente uzaklık ve 

sulama olanakları faktörlerinin önemli olduğu belirlenmiştir  (Karakayacı, 2005). 

Özçelik (1983) tarafından yapılan çalışmada 7 adet değeri etkileyen faktör  

(yola uzaklık, ilçe merkezine uzaklık, estetik durum, arazi eğimi, köy nüfusu ve arazi 

şekli) ele alınmış olup, bu faktörlerin sulu arazilerin değerini % 59 oranında 

açıklayabildiği belirlenmiştir. 

Engindeniz (1998) tarafından yapılan çalışmada 11 adet bağımsız değişken 

(arazi büyüklüğü, il merkezine uzaklık, köy merkezine uzaklık, anayola uzaklık, 

eğim, çakıl durumu, şekli, nüfus, münavebe sistemi ve araziden elde edilen gelir) ele 

alınmış olup bu faktörlerin arazi değerini % 53 oranında açıklayabildiği tespit 

edilmiştir. 

5.5.2. Hedonik Fiyat Modeli kullanılarak değere etki eden faktörlerin 

analizi 

Hedonik fiyat modeli malların heterojen olduğu varsayımına dayanmakta olup, 

her mal, bireysel özelliklerin toplamı olarak nitelendirilmektedir. Bu özellikler 

tüketicinin algıladığı değerlerdir ve tüketicinin fayda fonksiyonunda da bu şekilde 

görülmektedir (Üçdoğruk, 2001). Her bir tarım arazisi de sahip olduğu özellikler 



108 
 

  

itibariyle farklı değere sahip olmakta ve arazinin değerini etkileyen faktörler 

yardımıyla değerleri tespit edilebilmektedir. 

Hedonik fiyat modelinde sıklıkla benimsenen üç tür fonksiyon biçimi 

bulunmaktadır; Doğrusal, Logaritmik ve Yarı logaritmik. Çalışmada karşılaştırma 

yapmak amacıyla her bir fonksiyon ile analiz yapılmış olup, doğrusal fonksiyon 

Regresyon analizinde verildiğinden Hedonik fiyat modelinde logaritmik ve yarı 

logaritmik fonksiyonlar ile analizler verilmiştir. Yarı logaritmik fonksiyon; sadece 

bağımlı değişkenin logaritması alınarak (Model 1) ve sadece bağımsız değişkenlerin 

logaritması alınarak (Model 2) olmak üzere iki ayrı şekilde analiz edilmiştir. 

Çalışmada arazinin değeri bağımlı değişken, değeri etkileyen faktörler ise 

bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Analizde alınan bağımsız değişkenler;  

 Nüfus (NUFUS)  Ulaşım Olanakları (ULAOLAN) 

 Yerleşim Birimine Uzaklık 

(YERUZAK) 

 Sulama Olanakları (SULOLAN) 

 Yola Uzaklık (YOLAUZAK)  Sağlık Koşulları (SAGKOS) 

 Arazi Verimi (ARVER)  Arazi Piyasası (ARPIY) 

 Arazi Biçimi (ARBIC)  

 

Analizde arazi verimi, arazi biçimi, ulaşım olanakları, sulama olanakları, sağlık 

koşulları ve arazi piyasası değişkenleri Regresyon Analizinde olduğu gibi dummy 

değişkenleri olarak kullanılmıştır. Arazinin gelir değerini etkilediği düşünülen bütün 

değişkenler ile yapılan analiz sonucu elde edilen Logaritmik ve Yarı logaritmik 

modellerin katsayıları tablo 20’de verilmiştir. Analizler sonucunda anlamlılık 

kriterlerine göre modeller anlamlı bulunmuştur. Ancak “Model 2” olarak adlandırılan 

sadece bağımsız değişkenlerin logaritması alınarak yapılan yarı logaritmik modelde 

katsayılar teorik olarak bir anlam ifade etmemektedir. Oysaki bir modelin kabul 

edilebilmesi için hem ekonometrik ve istatistiksel olarak hem de iktisadi olarak 

anlamlı çıkması gerekmektedir. Elde edilen katsayıların teorik olarak doğru sonuçlar 

vermemesi durumunda modelin ekonometrik ve istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunması bir anlam ifade etmemektedir. Nitekim elde edilen sonuçlara göre arazinin 

yerleşim birimine uzak olmasının yakın olmasına kıyasla hedonik fiyatında 

%153.204 oranında azalmaya neden olması gerekmektedir. Ancak böyle bir durum 

teorik olarak kabul edilebilir nitelikte değildir. Bu nedenle “Model 2” çalışmada 

değerlendirmeye alınmamış, sadece sonuçların görülmesi için çalışmaya 

konulmuştur. Bunun yanı sıra Logaritmik modelde nüfus ve arazi biçimi 

değişkenlerinin, yarı logaritmik modelde (Model 1’de) ise nüfus ve ulaşım olanakları 

değişkenlerinin önem düzeyi anlamlı bulunmadığından Stepwise yöntemi 

uygulanmış olup, elde edilen sonuçlar tablo 21’de verilmiştir. 
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Tablo-20: Gelir Değerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Hedonik Model Katsayıları_1 
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Uygulanan Stepwise yöntemi sonucu Logaritmik modelden nüfus ve arazi 

biçimi değişkenleri, Yarı logaritmik modelden ise nüfus, arazi biçimi ve ulaşım 

olanakları değişkenleri çıkarılmıştır. Her iki modelde %1 önem seviyesinde 

(FhesapFtablo) anlamlı bulunmuştur.  

Logaritmik modelde Determinasyon Katsayısı (R2) 0.937 olarak tespit 

edilmiştir. Bu değer, bağımlı değişkende meydana gelen değişmelerin % 93.7’sinin 

bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişmelerle açıklanabildiğini 

göstermektedir. Açıklanamayan kısım (% 6.3) ise arazi değerine etki edebilecek ve 

bu fonksiyonda ele alınmayan başka değişkenlerin olduğunu göstermektedir. Bu 

değişkenler için arazi değerinin sosyal boyutunu ortaya koyan toprak tutkusu, sosyal 

güç gibi sosyal sermayeler ele alınabilir.   

Yarı logaritmik modelde Model 1 için (sadece bağımlı değişkenin logaritması 

alınmıştır) R2 0.945 olarak bulunmuştur.  

  Tarım arazisinin yerleşim birimine uzak olması yakın olmasına kıyasla 

hedonik fiyatını Logaritmik modelde % 3.6 oranında Yarı logaritmik modelde Model 

1 için % 0.8 oranında azaltmaktadır. Her iki modelde de yerleşim birimine uzaklığın 

katsayısı negatif olup, Logaritmik modelde % 10 seviyesinde, Model 1’de ise % 1 

seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Başka bir ifadeyle; tarım arazisinin yerleşim birimine 

uzaklığı faktörü arazinin gelir değerine logaritmik modelde % 90 güven sınırında, 

model 1’de % 99 güven sınırında etki etmektedir.  

  Tarım arazisinin yola uzak olması yakın olmasına kıyasla hedonik fiyatını 

Logaritmik modelde % 5.2 oranında Yarı logaritmik modelde Model 1 için % 5.1 

oranında azaltmaktadır. Her iki modelde de yola uzaklığın katsayısı negatif olup % 1 

seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç, tarım arazisinin yola uzak olup 

olmamasının arazinin gelir değeri için % 99 oranında önemli bir faktör olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

  Tarım arazisinin verimli olması hedonik fiyatını Logaritmik modelde % 29.5 

oranında Yarı logaritmik modelde Model 1 için % 6.1 oranında artırmaktadır. Her iki 

modelde de arazi veriminin katsayısı pozitif olup, % 1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. 

Arazinin gelir değeri, arazinin verimi ile doğrudan ilişkili olduğundan önem seviyesi 
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yüksek çıkmıştır. Hedonik fiyat modeline göre en yüksek oranda gelir değerini 

etkileyen faktörün arazinin verimi olduğu belirlenmiştir.  

  Tarım arazisine ulaşım olanaklarının kolay olması hedonik fiyatını 

Logaritmik modelde % 6 oranında artırmaktadır. Modelde ulaşım olanaklarının 

katsayısı pozitif olup % 10 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Tarım arazisine ulaşım 

olanakları faktörünün arazinin gelir değeri için % 90 oranında önemli olduğu 

istatistiki olarak ispatlanmıştır. 

  Tarım arazisinin sulama olanaklarının kolay olması hedonik fiyatını 

Logaritmik modelde % 4.9 oranında Yarı logaritmik modelde Model 1 için % 1.1 

oranında artırmaktadır. Her iki modelde de sulama olanaklarının katsayısı pozitif 

olup Logaritmik modelde % 10, Model 1’de % 5 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. 

Logaritmik modelde sulama olanakları değişkeninin önem düzeyi 0.208 seviyesinde 

çıktığı halde sulama olanakları arazinin gelir değeri için önemli bir faktör 

olduğundan modele dahil edilmiştir.  

  Tarım arazisinin sağlık koşullarının iyi olması hedonik fiyatını Logaritmik 

modelde % 7.3 oranında Yarı logaritmik modelde Model 1 için % 1.1 oranında 

artırmaktadır. Her iki modelde de sağlık koşullarının katsayısı pozitif olup 

Logaritmik modelde % 10, Model 1’de ise % 5 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Tarım 

arazisinin sağlık koşullarının iyi olup olmadığı arazinin gelir değeri için logaritmik 

modelde %90, model 1’de % 95 oranında istatistiki olarak önemli çıkmıştır. 

  Arazi piyasasının olması hedonik fiyatını Logaritmik modelde % 12 oranında 

Yarı logaritmik modelde Model 1 için % 1.4 oranında artırmaktadır. Her iki modelde 

de arazi piyasasının katsayısı pozitif olup, Logaritmik modelde % 5, Model 1’de ise 

% 1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Arazi piyasasının olması arazinin gelir değerinde 

logaritmik model için % 95, model 1 için % 99 oranında öenmli bulunmuştur. 
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Tablo-21: Gelir Değerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Hedonik Model Katsayıları_2 

 Logaritmik Model Yarı logaritmik Model 

Değişkenler  Katsayı Standart 

Hata 

T  

değeri 

Önem 

Düzeyi 

Katsayı Standart 

Hata 

T 

değeri 

Önem 

Düzeyi 

Sabit 3.114 .020 155.979 .000 3.089 .046 67.070 .000 

YERUZAK -.036 .020 -1.771 .086 -.008 .003 -3.025 .005 

YOLAUZAK -.052 .018 -2.968 .006 -.051 .017 -2.952 .006 

ARVER .295 .051 5.796 .000 .061 .015 4.014 .000 

ULAOLAN .060 .040 1.511 .141     

SULOLAN .049 .038 1.286 .208 .011 .011 2.054 .048 

SAGKOS .073 .038 1.916 .064 .011 .011 2.045 .049 

ARPIY .120 .045 2.645 .013 .014 .014 1.769 .086 

R2 93.8% 94.5% 

F 85.430 112.894 

 

Arazinin pazar değerini etkilediği düşünülen bütün değişkenler ile yapılan 

analiz sonucu elde edilen Logaritmik ve Yarı logaritmik modellerin katsayıları tablo 

22’de verilmiştir.  
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Tablo-22: Pazar Değerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Hedonik Model Katsayıları_1 
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Analizler sonucunda anlamlılık kriterlerine göre modeller anlamlı bulunmuştur. 

Ancak Model 2 katsayıları teorik olarak anlamlı bulunmadığından değerlendirmeye 

alınmamış olup, Logaritmik Modelin ve Yarı logaritmik Modelde Model 1’in 

katsayılarından bazıları önem düzeyi bakımından anlamlı bulunmadığından Stepwise 

yöntemi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen modeller tablo 23’de verilmiştir.  

Tablo-23: Pazar Değerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Hedonik Model Katsayıları_2 

 Logaritmik Model Yarı logaritmik Model 

Değişkenler  Katsayı Standart 

Hata 
T 

değeri 
Önem 

Düzeyi 
Katsayı Standart 

Hata 
T 

değeri 
Önem 

Düzeyi 
Sabit 3.081 .052 58.795 .000 3.176 .047 67.460 .000 
NÜFUS .027 .018 1.497 .144     
YERUZAK -.057 .030 -1.868 .071 -.011 .004 -2.844 .007 
YOLAUZAK -.059 .026 -2.242 .032 -.072 .019 -3.761 001 

ARVER .406 .078 5.181 .000 .089 .021 4.211 .000 
SULOLAN .060 .056 1.060 .297 .030 .015 1.984 .055 
ARPIY .130 .064 2.022 .051     

R2 89.4% 90.5% 
F 55.781 94.173 

 

Uygulanan Stepwise yöntemi sonucunda Logaritmik Modelden ulaşım 

olanakları, sağlık koşulları ve arazi biçimi değişkenleri, Yarı logaritmik Modelden 

bunlara ek olarak nüfus ve arazi piyasası değişkenleri de çıkarılmıştır. Logaritmik 

Modelde R2 % 89.4, Yarı logaritmik modelde ise % 90.5 olarak bulunmuştur. 

  Tarım arazisinin bulunduğu yerin nüfusunun fazla olması az olmasına 

kıyasla hedonik fiyatını Logaritmik modelde % 2.7 oranında artırmaktadır. Modelde 

nüfus değişkeninin katsayısı pozitif olup, % 10 seviyesinde anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Başka bir deyişle, nüfus faktörü arazinin pazar değeri için % 90 oranında 

güvenilir bulunmuştur. 

  Tarım arazisinin yerleşim birimine uzak olması yakın olmasına kıyasla 

hedonik fiyatını Logaritmik modelde % 5.7 oranında Yarı logaritmik modelde Model 

1 için % 1.1 oranında azaltmaktadır. Her iki modelde de yerleşim birimine uzaklığın 

katsayısı negatif olup Logaritmik modelde % 10 seviyesinde, Model 1’de ise % 1 
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seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Arazinin yerleşim birimine uzaklığı, istatistiki olarak 

arazinin pazar değerini logaritmik modele göre % 90, model 1’e göre % 99 güven 

sınırında etkilemektedir.   

  Tarım arazisinin yola uzak olması yakın olmasına kıyasla hedonik fiyatını 

Logaritmik modelde % 5.9 oranında Yarı logaritmik modelde Model 1 için % 7.2 

oranında azaltmaktadır. Her iki modelde de yola uzaklığın katsayısı negatif olup, 

Logaritmik modelde % 5 düzeyinde, Model 1’de ise % 1 seviyesinde anlamlı 

çıkmıştır. Arazinin yola uzak olup olmaması, arazinin pazar değeri için logaritmik 

modelde % 95, model 1’de % 99 oranında önemlidir.  

  Tarım arazisinin verimli olması, hedonik fiyatını Logaritmik modelde % 40.6 

oranında Yarı logaritmik modelde Model 1 için % 8.9 oranında artırmaktadır. Her iki 

modelde de arazi veriminin katsayısı pozitif olup % 1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. 

Arazinin verimli olması, arazinin pazar değeri için istatistiki olarak % 99 oranında 

etki etmektedir. 

  Tarım arazisinin sulama olanaklarının kolay olması, hedonik fiyatını 

Logaritmik modelde % 6.0 oranında Yarı logaritmik modelde Model 1 için % 3 

oranında artırmaktadır. Her iki modelde de sulama olanaklarının katsayısı pozitif 

olup % 10 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Logaritmik modelde sulama olanakları 

değişkeninin önem düzeyi 0.297 seviyesinde çıktığı halde sulama olanakları arazi 

değeri için önemli bir faktör olduğundan modele dahil edilmiştir.  

  Arazi piyasasının olması hedonik fiyatını Logaritmik modelde % 13 oranında 

artırmaktadır. Modelde arazi piyasasının katsayısı pozitif olup, % 10 seviyesinde 

anlamlı çıkmıştır. Arazi piyasası faktörü, arazi değeri için % 90 oranında güvenilir 

bulunmuştur. 

Vural (2007) Bursa’da arazi toplulaştırması uygulanmış arazilerde değeri 

etkileyen faktörleri incelemek üzere Hedonik fiyat modelini kullanmıştır. Bağımsız 

değişken olarak topraktaki organik madde miktarı, toprağın bünyesi, parselin şekli, 

toprağın yapısı, verimlilik düzeyi, yola uzaklık ve işletmeye uzaklık faktörlerini ele 

almıştır. Model sonucuna göre R2 değeri 0.613 olarak bulunmuş ve organik madde 

miktarı, toprak yapısı ve verimlilik faktörlerinin arazi kıymetlerini olumlu yönde 

etkilediği, diğer faktörlerin etkisinin önemsiz olduğu belirlenmiştir.  
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Vural ve Fidan (2009) tarafından yapılan çalışmada işletmeye uzaklığı, organik 

madde miktarı, potasyum, doymuş su miktarı, pH, fosfat, tuzluluk oranı, arazinin 

genişliği değişkenleri kullanılarak arazinin değerine etki eden faktörler Hedonik fiyat 

modeli ile incelenmiştir. 

Baldemir ve arkadaşları (2007) yaptıkları çalışmada Muğla ilinde konut 

fiyatına etki eden faktörleri araştırmış ve Hedonik fiyat modellerini (doğrusal, yarı 

logaritmik ve log-log model) uygulamışlardır.  Hedonik fiyat modeli kira değerindeki 

farklılaşmaları incelemek için de kullanılabilmektedir. Ustaoğlu (2003) yaptığı 

çalışmada Ankara’daki işyerlerinin kiralarındaki farklılaşmayı analiz etmek için Yarı 

logaritmik fonksiyon ile farklı değişkenler içeren iki ayrı model oluşturmuş ve bu 

modellerin karşılaştırmasını yapmıştır.    

Vasquez ve arkadaşları (2002) tarım arazilerinin değerine etki eden faktörleri 

Hedonik Model ile incelemişlerdir. Değişkenleri sürekli ve kesikli değişkenler olarak 

ayırarak sürekli değişkenler olarak genişlik, nüfus, kente uzaklık, eğim, rakım, toprak 

kabiliyet sınıfları, net gelir gibi faktörler alınırken kesikli değişken olarak sulama 

tipi, meydana gelen yıllık satışlar ve yerleşim faktörleri Dummy değişkenleri 

şeklinde alınmıştır. Çalışmada genel olarak tarımsal olmayan (nonagricultural) 

değişkenlerin arazi değerine açık bir şekilde etki etmediği sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca zaman faktörünün arazi değerini etkilediği belirtilmiştir. 

Huang ve arkadaşları (2006) tarafından tarım arazilerinin değerlemesinde 

Hedonik Model kullanılmıştır. Açıklayıcı değişken olarak verimlilik, parsel genişliği, 

parsel düzenlemeleri, işletme yoğunluğu, şehir merkezine uzaklık, kent-kır indeksi, 

nüfus yoğunluğu, gelir ve enflasyon alınmıştır. Çalışmanın sonucuna göre parsel 

genişliği, kırsallık, şehir merkezine mesafe ve işletme yoğunluğu tarım arazisi 

değerini azaltırken; toprak verimliliği, nüfus yoğunluğu ve kişisel gelir artırmaktadır. 
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5.5.3. Gri İlişkisel Analiz kullanılarak değere etki eden faktörlerin analizi 

5.5.3.1. Kapitalizasyon oranının hesaplamasında Gri İlişkisel Analizin 

kullanımı 

Belirli bir yöre için belirlenen ortalama kapitalizasyon oranı, bu yöredeki 

bireysel parsellerin değerlemesi için bir referans teşkil edebilmektedir. Ancak bir 

il/ilçe için bulunan ortalama oranın, değerlenen araziye uyarlanması gerekmektedir. 

Belirlenen ortalama kapitalizasyon oranının bireysel arazilere göre düzeltilmesinde 

arazinin kapitalizasyon oranını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek bütün nitelikler 

dikkate alınmalıdır. Değeri belirlenen arazi, bulunduğu bölgeye göre olumlu ya da 

olumsuz faktörlere sahip ise bilirkişi, kapitalizasyon oranının azalmasına ya da 

yükselmesine neden olduğu bilinen başlıca faktörleri dikkate alarak ortalama 

kapitalizasyon oranını gerektiği ölçüde değiştirebilecektir (Tanrıvermiş vd. 2008). 

Bu değişikliğin subjektif değerlendirmeler yerine matematiksel bir modelle 

değerlendirilmesi oranın gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Bu amaçla araştırmada, 

değerleme literatüründe belirtilen kapitalizasyon oranını etkileyen faktörler her bir 

parsel için 1-5 skalasında puanlanarak Gri İlişkisel Analiz (Grey Relation Analysis) 

yöntemi ile normalize edilmiş matriste 0-1 arasında değerlere dönüştürülerek Gri 

İlişkisel Derecesi bulunmuştur. Her bir parsel için bulunan Gri İlişkisel Derecesi, 

ortalama kapitalizasyon oranından çıkarılarak her bir parsel için kapitalizasyon 

oranları belirlenmiştir.  

Kapitalizasyon oranını olumlu yönde etkileyen faktörler;  

 Taşınmazın kente ya da kasabaya yakın olması, 

 Taşınmaza en yakın il/ilçenin nüfusu veya nüfus yoğunluğunun fazla olması, 

 Taşınmazın ulaşım olanaklarından (karayolu, demiryolu) yararlanması, 

 Taşınmazın çevresinde sağlık koşullarının iyi olması, 

 Pazar olanaklarının bulunması veya ürünlerin değerlendirilme kolaylığı, 

 Arazinin tek parça olması ve biçiminin düzgün olması, 

 Yörede mülkiyet güvencesi yönünden sorun yaşanmaması, 
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 Arazi sahibinin ve tarımda çalışanların can güvenliği yönünden sorunlarının 

olmaması, 

 Yörede kadastro çalışmasının tamamlanmış olması ve arazinin tapulu olması, 

 Arazi üzerinde uygulanan münavebe sisteminin kolaylıkla değiştirilebilmesi ve 

arazide çok sayıda ürünün yetiştirilebilmesi, 

 Arazi sulu olması ve sulamanın kolaylıkla yapılması, 

 Taşınmazın turistik tesislere, sanayi ve ticaret işletmelerine ve deniz, göl ve nehir 

kıyılarına yakın olması, 

 Taşınmazın köy yerleşim yerine yakın olması, 

 Taşınmaz üzerinde yapı olması ve yapının bakımlı ve amaç için uygun olmasıdır 

(Tanrıvermiş vd. 2004, Tanrıvermiş vd. 2008).  

Faktörlerin her biri farklı kaynaklardan geldiği için ve farklı birimlerde olduğu 

için Gri İlişkisel Analizde ilk olarak veriler aynı birime dönüştürülmektedir. 

Dönüştürme işleminde “daha büyük daha iyi” kriteri dikkate alınarak 5’li ölçek 

kullanılmıştır. İncelenen tarım arazilerinin özelliklerine göre kapitalizasyon oranını 

etkileyen kriterlere verilen puanlar tablo 24’de verilmiştir.  

Tablo-24: Kapitalizasyon Oranını Etkileyen Faktörler için Puanlama Skalası 

Puanlar Kente 
uzaklık 

Yerleşim 
yerine 
uzaklık 

Yola uzaklık Nüfus yoğunluğunun 
fazla olması (kişi) 

5 Çok İyi 0-5 km 0-1,5 km 0-200 m 2820 
4 İyi 6-7 km 2-2,5 km 300-500 m 1500 
3 Orta 8-10 km 3-4 km 600 m-700 m 970-1000 
2 Kötü 11-13 km 5 km 800 m-900 m - 
1 Çok Kötü 14-+ km 6-+ km 1-1,5 km 100 

Kente uzaklık, yerleşim yerine uzaklık, yola uzaklık ve nüfus yoğunluğu gibi 

kantitatif değerlere araştırmada elde edilen veriler ışığında tabakalama yapılarak 

puanlar verilmiştir. Ulaşım olanakları, sağlık koşulları, pazar olanakları, sulama 

olanakları, arazi şekli, arazi piyasası, çalışanların can güvenliği, münavebe 

değiştirme olanağı gibi kalitatif değerlere ise anket çalışmasında arazi sahiplerinden 

alınan cevaplar doğrultusunda puanlar verilmiştir.  
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Tablo-25: Kapitalizasyon Oranını Etkileyen Faktörlere Verilen Puanlar 
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1 3 4 5 5 3 4 5 1 4 4 4 4 5 5 
2 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 5 5 5 
3 3 1 4 3 3 2 4 2 3 4 4 5 5 5 
4 3 5 5 5 3 3 4 1 4 4 4 3 5 5 
5 3 4 5 5 3 4 4 1 4 3 4 1 5 5 
6 2 3 4 3 3 3 5 1 4 3 3 1 5 5 
7 3 5 5 5 3 3 4 1 4 4 4 1 5 5 
8 4 5 5 4 3 3 4 1 4 3 4 1 5 5 
9 3 2 1 2 3 2 3 1 3 4 3 4 5 5 
10 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 2 4 5 5 
11 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 4 5 5 
12 2 3 2 3 3 3 3 1 4 3 4 3 5 5 
13 1 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 4 5 5 
14 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 5 
15 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 4 5 5 
16 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 5 5 
17 5 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 5 5 5 
18 4 5 5 5 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 5 5 5 
20 5 5 5 5 4 4 5 2 4 5 5 5 5 5 
21 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 5 5 5 
22 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 5 5 
23 1 3 3 3 3 2 3 1 4 3 2 4 5 5 
24 1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 5 5 
25 2 1 1 1 2 3 3 1 3 3 3 4 5 5 
26 5 4 5 5 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 
27 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 5 5 
28 5 4 5 5 4 5 5 1 4 5 4 4 5 5 
29 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 5 
30 4 4 5 5 3 5 4 1 4 4 4 3 5 5 

Çalışma alanındaki tarım arazilerinin tamamının kadastrosunun yapılmış 

olması ve tapu kayıtlarının bulunması nedeniyle mülk güvenliği ve kadastro 

faktörleri analize alınmamış olup 12 adet faktörün analizi yapılmıştır. Gri İlişkisel 

Analizin 1. adımında her faktörün en büyük değeri alınarak referans serisi 

oluşturulmaktadır Xo = (5,5,5,5,4,5,5,2,4,4,5,5). 
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Tablo-26: Faktörlere Verilen Puanlar ve Referans Serisi 
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Referans 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 5 5 
1 3 4 5 5 3 4 5 1 4 4 4 4 
2 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 5 
3 3 1 4 3 3 2 4 2 3 4 4 5 
4 3 5 5 5 3 3 4 1 4 4 4 3 
5 3 4 5 5 3 4 4 1 4 3 4 1 
6 2 3 4 3 3 3 5 1 4 3 3 1 
7 3 5 5 5 3 3 4 1 4 4 4 1 
8 4 5 5 4 3 3 4 1 4 3 4 1 
9 3 2 1 2 3 2 3 1 3 4 3 4 
10 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 2 4 
11 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 4 
12 2 3 2 3 3 3 3 1 4 3 4 3 
13 1 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 4 
14 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 
15 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 
17 5 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 5 
18 4 5 5 5 4 5 4 2 4 4 5 5 
19 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 5 
20 5 5 5 5 4 4 5 2 4 5 5 5 
21 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 5 
22 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 
23 1 3 3 3 3 2 3 1 4 3 2 4 
24 1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 
25 2 1 1 1 2 3 3 1 3 3 3 4 
26 5 4 5 5 4 4 4 1 4 4 4 5 
27 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 
28 5 4 5 5 4 5 5 1 4 5 4 4 
29 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 5 4 
30 4 4 5 5 3 5 4 1 4 4 4 3 

2. adımda referans seri ve veriler normalize edilmektedir. Normalizasyon 

işleminde amaç; farklı kaynaklardan gelen farklı birimlerdeki faktörlerin aynı birime 

dönüştürülmesi ve serinin çok geniş aralıklarda değer aldığı durumlarda 

standartlaştırma ile verilerin küçük bir aralığa çekilmesidir. Verilerin 

normalizasyonunda en sık kullanılan yöntemlerden birisi lineer veri önişleme 

yöntemidir. Faktör serilerinin normalizasyonunda dikkat edilmesi gereken “daha 

yüksek daha iyi”, “daha düşük daha iyi” ve “ideal değer daha iyi” kriterlerinden 

hangisinin serinin özelliğini yansıttığıdır (Üstünışık 2007). Çalışmada “daha büyük 

daha iyi” kriterinden yararlanılmış olup, normalizasyonda aşağıdaki formül 

kullanılmıştır.   

               Xi
0(k) - min Xi

0(k) 
Xi(k) = ------------------------------- 
             max Xi

0(k) - min Xi
0(k) 
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Tablo-27: Daha Büyük Daha İyi Kriterine Göre Normalize Edilmiş Matris 
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Referans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0.50 0.75 1.00 1.00 0.50 0.67 1.00 0.00 1.00 0.50 0.67 0.75 
2 0.50 0.50 0.75 0.75 0.50 0.67 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 
3 0.50 0.00 0.75 0.50 0.50 0.00 0.50 1.00 0.00 0.50 0.67 1.00 
4 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.33 0.50 0.00 1.00 0.50 0.67 0.50 
5 0.50 0.75 1.00 1.00 0.50 0.67 0.50 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 
6 0.25 0.50 0.75 0.50 0.50 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 
7 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.33 0.50 0.00 1.00 0.50 0.67 0.00 
8 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50 0.33 0.50 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 
9 0.50 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.33 0.75 
10 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 
11 0.50 0.50 0.00 0.25 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 
12 0.25 0.50 0.25 0.50 0.50 0.33 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.50 
13 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.33 0.75 
14 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 0.50 0.67 0.75 
15 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 1.00 1.00 0.00 0.33 0.75 
16 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.33 0.50 1.00 1.00 0.00 0.33 0.75 
17 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 
18 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 
19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.00 1.00 1.00 0.67 1.00 
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
21 0.50 0.75 0.75 0.75 0.50 0.33 0.50 0.00 1.00 0.50 0.67 1.00 
22 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.75 
23 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.75 
24 0.00 0.25 0.50 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.75 
25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.75 
26 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 0.00 1.00 0.50 0.67 1.00 
27 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.67 0.50 1.00 1.00 0.50 0.67 1.00 
28 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.67 0.75 
29 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 
30 0.75 0.75 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 0.00 1.00 0.50 0.67 0.50 

3. adımda normalize edilmiş değerler ile referans serisi arasındaki uzaklıklar 

hesaplanmaktadır. Bu hesaplama için aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır.  

          Δ0i (k) = | X0(k) - Xj(k) | 
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Tablo-28: Normalize Edilmiş Veriler İle Referans Serisi Arasındaki Uzaklık Matrisi 
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Referans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.33 0.00 1.00 0.00 0.50 0.33 0.25 
2 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.33 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
3 0.50 1.00 0.25 0.50 0.50 1.00 0.50 0.00 1.00 0.50 0.33 0.00 
4 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.67 0.50 1.00 0.00 0.50 0.33 0.50 
5 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.33 0.50 1.00 0.00 1.00 0.33 1.00 
6 0.75 0.50 0.25 0.50 0.50 0.67 0.00 1.00 0.00 1.00 0.67 1.00 
7 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.67 0.50 1.00 0.00 0.50 0.33 1.00 
8 0.25 0.00 0.00 0.25 0.50 0.67 0.50 1.00 0.00 1.00 0.33 1.00 
9 0.50 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.67 0.25 
10 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 
11 0.50 0.50 1.00 0.75 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 
12 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.67 1.00 1.00 0.00 1.00 0.33 0.50 
13 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.67 0.25 
14 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.50 0.33 0.25 
15 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.67 0.25 
16 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.67 0.50 0.00 0.00 1.00 0.67 0.25 
17 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
18 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.33 0.00 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50 0.67 0.50 1.00 0.00 0.50 0.33 0.00 
22 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.25 
23 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.25 
24 1.00 0.75 0.50 0.75 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.25 
25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.25 
26 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.33 0.50 1.00 0.00 0.50 0.33 0.00 
27 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.33 0.50 0.00 0.00 0.50 0.33 0.00 
28 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.33 0.25 
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 
30 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 1.00 0.00 0.50 0.33 0.50 

4.adımda ise aşağıdaki formül ile her bir birim için gri ilişkisel katsayı 

hesaplanmaktadır (Wen 2004). Bu katsayılar her bir parsel için her bir faktörün önem 

derecesini göstermektedir.  

                                               Δmin + Δmax 
           ε (X0(k) , X(k)i) =    ------------------- 
                                              Δ0i(k)+ Δmax 
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Tablo-29: Gri İlişkisel Katsayı 
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Referans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0.667 0.800 1.000 1.000 0.667 0.750 1.000 0.500 1.000 0.667 0.750 0.800 

2 0.667 0.667 0.800 0.800 0.667 0.750 0.667 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 

3 0.667 0.500 0.800 0.667 0.667 0.500 0.667 1.000 0.500 0.667 0.750 1.000 

4 0.667 1.000 1.000 1.000 0.667 0.600 0.667 0.500 1.000 0.667 0.750 0.667 

5 0.667 0.800 1.000 1.000 0.667 0.750 0.667 0.500 1.000 0.500 0.750 0.500 

6 0.571 0.667 0.800 0.667 0.667 0.600 1.000 0.500 1.000 0.500 0.600 0.500 

7 0.667 1.000 1.000 1.000 0.667 0.600 0.667 0.500 1.000 0.667 0.750 0.500 

8 0.800 1.000 1.000 0.800 0.667 0.600 0.667 0.500 1.000 0.500 0.750 0.500 

9 0.667 0.571 0.500 0.571 0.667 0.500 0.500 0.500 0.500 0.667 0.600 0.800 

10 0.571 0.571 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.800 

11 0.667 0.667 0.500 0.571 0.500 0.600 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.800 

12 0.571 0.667 0.571 0.667 0.667 0.600 0.500 0.500 1.000 0.500 0.750 0.667 

13 0.500 0.667 0.667 0.667 0.500 0.500 0.667 0.500 0.500 0.500 0.600 0.800 

14 0.800 0.800 1.000 0.800 1.000 0.750 1.000 1.000 1.000 0.667 0.750 0.800 

15 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.500 0.667 1.000 1.000 0.500 0.600 0.800 

16 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.600 0.667 1.000 1.000 0.500 0.600 0.800 

17 1.000 0.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 

18 0.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 

19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.667 0.500 1.000 1.000 0.750 1.000 

20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.750 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

21 0.667 0.800 0.800 0.800 0.667 0.600 0.667 0.500 1.000 0.667 0.750 1.000 

22 0.500 0.667 0.667 0.667 0.500 0.600 0.500 0.500 0.500 0.500 0.600 0.800 

23 0.500 0.667 0.667 0.667 0.667 0.500 0.500 0.500 1.000 0.500 0.500 0.800 

24 0.500 0.571 0.667 0.571 0.667 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.600 0.800 

25 0.571 0.500 0.500 0.500 0.500 0.600 0.500 0.500 0.500 0.500 0.600 0.800 

26 1.000 0.800 1.000 1.000 1.000 0.750 0.667 0.500 1.000 0.667 0.750 1.000 

27 0.800 0.667 0.800 0.800 0.667 0.750 0.667 1.000 1.000 0.667 0.750 1.000 

28 1.000 0.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.500 1.000 1.000 0.750 0.800 

29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.800 

30 0.800 0.800 1.000 1.000 0.667 1.000 0.667 0.500 1.000 0.667 0.750 0.667 

             
 
5. adımda son olarak aşağıdaki formül ile Gri İlişkisel Derece 

hesaplanmaktadır. 

                      γ (X0 , Xi) =1/n 


n

k 1

ε (X0(k) , X(k)i)  

γ (X0 , Xi) gri bir sistemdeki Xi serisi ile X0 referans serisi arasındaki geometrik 

benzerliğin bir ölçüsüdür. Gri ilişkisel derecenin büyüklüğü Xi ile X0 arasında 
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kuvvetli bir ilişki olduğunun göstergesidir. Eğer karşılaştırılan iki seri birbirinin aynı 

ise gri ilişkisel derece değeri 1 olarak bulunur. Gri ilişkisel derece karşılaştırılan 

serinin referans seriye ne kadar benzer olduğunu gösterir (Üstünışık 2007). Tablo 

30’da görüldüğü üzere 29 nolu parselin Gri İlişkisel Derecesi 0.983 olarak bulunmuş 

olup, bu parselin kapitalizasyon oranını etkileyen faktörleri en iyi derecede temsil 

ettiği belirlenmiştir.   

Tablo-30: Gri İlişkisel Derecenin Kapitalizasyon Oranı Hesabına Katılması 

İşletme 
No 

Ortalama 
Kapitalizasyon Oranı 
(%) 

Gri İlişkisel Derece Kapitalizasyon Oranı (%) 

1  0.800 
0.807 
0.699 
0.765 
0.733 
0.673 
0.751 
0.732 
0.587 
0.537 
0.567 
0.638 
0.589 
0.864 
0.700 
0.708 
0.956 
0.928 
0.910 
0.979 
0.743 
0.583 
0.622 
0.573 
0.548 
0.844 
0.797 
0.904 
0.983 
0.793 

5.90 
2  5.89 
3  6.00 
4  5.94 
5  5.97 
6  6.03 
7  5.95 
8  5.97 
9  6.11 
10  6.16 
11 6.7 6.13 
12  6.06 
13  6.11 
14  5.84 
15  6.00 
16  5.99 
17  5.74 
18  5.77 
19  5.79 
20  5.72 
21  5.96 
22  6.12 
23  6.08 
24  6.13 
25  6.15 
26  5.86 
27  5.90 
28  5.80 
29  5.72 
30  5.91 

Gri İlişkisel Dereceler, kapitalizasyon oranını etkileyen faktörlerin derecesini 

göstermekte olup, derecenin yüksek olması (1’e yakın olması) kapitalizasyon oranına 

olumlu yönde etki etmektedir. Arazi değeri ile ters orantılı olan kapitalizasyon oranı 

azaldıkça arazinin olumlu yönleri artmaktadır. Bu nedenle her bir parsel için bulunan 
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Gri İlişkisel Dereceler, ortalama kapitalizasyon oranından çıkarılarak her bir parsel 

için kapitalizasyon oranları belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda 

incelenen tarım arazileri için kapitalizasyon oranları % 5.72-% 6.16 arasında 

değişmektedir. Gri İlişkisel Derecelerin ortalama kapitalizasyon oranı hesaplamasına 

dahil edilmesi ile her bir parsel için bulunan kapitalizasyon oranı, ortalama 

kapitalizasyon oranından düşük bulunmuştur. Sonuçta değeri etkileyen faktörlerin 

olumlu yönde derecesini gösteren Gri İlişkisel Derecesi yüksek olan parselin 

kapitalizasyon oranının düşük olmasına paralel olarak arazinin değerinde yükselme 

sözkonusu olacaktır. 

5.5.3.2. Tarım arazisi değerinin belirlenmesinde Gri İlişkisel Analizin 

kullanımı 

Gelir yöntemine göre tarım arazilerinin tespiti için 40 adet tarım arazisine ait 

veriler toplanmıştır. Bu tarım arazileri için değeri etkileyen faktörlere Gri İlişkisel 

Analiz yöntemi uygulanmış ve her bir tarım arazisi için Gri İlişkisel Dereceleri 

belirlenmiştir. Gri İlişkisel Derecelerin hesaplanmasında, kapitalizasyon oranının 

belirlenmesinde kullanılan aşamalar uygulanmış olup, değeri etkileyen faktörler ve 

verilen puanlamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo-31:  Değeri Etkileyen Faktörler için Puanlama Skalası 

Puanlar Yerleşim 
birimine 
uzaklık  

Yola uzaklık Arazi 
genişliği  

Nüfus yoğunluğunun 
fazla olması (kişi) 

5 Çok İyi 0-1.5 km 0-200 m 35-+ da 2820 
4 İyi 2-2.5 km 300-500 m 21- 34 da 1500 
3 Orta 3-4 km 600 m-700 m 15-20 da 970-1000 
2 Kötü 5 km 800 m-900 m 9-14 da - 
1 Çok Kötü 6-+ km 1-1,5 km 2-8 da 100 

Yerleşim yerine uzaklık, yola uzaklık, arazi genişliği ve nüfus yoğunluğu gibi 

kantitatif değerlere araştırmada elde edilen veriler ışığında tabakalama yapılarak 

puanlar verilmiştir. Ulaşım olanakları, sağlık koşulları, sulama olanakları, arazi şekli, 

arazi piyasası gibi kalitatif değerlere ise anket çalışmasında arazi sahiplerinden 

alınan cevaplar doğrultusunda puanlar verilmiştir.  
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Tablo-32: Faktörlere Verilen Puanlar ve Referans Serisi 

Anket 
no 

Nüfus Yerleşim 
Birimine 
Uzaklık 

Yola 
Uzaklık  

Arazi 
Genişliği  

Arazi 
Verimi  

Ulaşım 
Olanakları 

Sulama 
Olanakları  

Sağlık 
Koşulları  

Arazi 
Biçimi  

Arazi 
Piyasası  

Referans 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

1 3 5 2 3 3 5 3 3 5 1 

2 3 4 1 4 5 3 3 3 5 1 

3 3 5 1 5 3 3 3 5 1 1 

4 3 2 1 2 3 3 3 5 1 1 

5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 1 

6 3 4 2 5 3 3 3 3 5 1 

7 3 5 5 2 5 5 5 5 5 1 

8 3 1 5 2 3 5 5 5 1 1 

9 1 1 1 2 3 5 1 1 5 1 

10 1 5 1 1 3 5 1 1 1 1 

11 1 4 1 2 3 5 1 1 5 1 

12 4 4 1 4 3 1 3 1 1 1 

13 4 5 2 2 5 5 3 1 5 1 

14 4 4 1 2 3 3 3 3 1 1 

15 4 4 5 2 3 3 3 3 1 1 

16 4 3 5 4 3 3 3 3 1 1 

17 4 5 4 2 5 5 5 5 5 1 

18 4 5 4 1 5 5 5 5 5 1 

19 4 5 4 1 5 5 5 5 5 1 

20 3 5 5 1 5 5 5 5 5 1 

21 3 4 1 4 5 3 3 3 1 1 

22 4 5 5 3 5 5 5 5 5 1 

23 4 3 1 4 3 1 3 1 1 1 

24 4 2 5 4 3 5 3 3 5 1 

25 4 2 5 5 3 5 3 3 5 1 

26 4 1 1 1 3 5 3 3 5 1 

27 5 4 2 1 3 3 5 1 1 3 

28 5 4 2 1 3 3 5 1 5 3 

29 5 5 2 2 5 5 5 5 5 1 

30 5 4 3 2 3 5 5 5 5 1 

31 5 5 5 1 3 5 5 5 5 1 

32 5 4 2 3 5 3 5 5 1 3 

33 4 5 5 2 5 5 5 5 5 1 

34 4 4 1 4 5 3 3 3 1 1 

35 4 3 1 3 3 1 3 1 1 1 

36 3 4 1 5 5 3 3 1 1 1 

37 3 4 2 2 5 5 5 3 5 1 

38 4 4 4 4 5 5 5 5 1 1 

39 4 3 1 4 5 3 3 3 5 1 

40 4 4 3 4 5 3 3 3 5 1 

Gri İlişkisel Dereceler yöre için hesaplanan ortalama kapitalizasyon oranından 

çıkarılarak her bir tarım arazisi için kapitalizasyon oranları bulunmuştur. Her tarım 
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arazisinin uyguladığı münavebe sistemine göre hesaplanmış yıllık ortalama net 

gelirinin her tarım arazisinin kendi kapitalizasyon oranına oranlanması ile her tarım 

arazisinin değeri objektif olarak belirlenmiştir. 

Tablo-33: Gri İlişkisel Derece Kullanılarak Tarım Arazilerinin Değerleri 

İşletme 
no 

Ortalama 
Kapitalizasyon 
Oranı 

Gri 
İlişkisel 
Derece 

Parsellerin 
Kapitalizasyon 
Oranı 

Yıllık 
Ortalama 
Net Gelir 
(TL/Da) 

Parsellerin 
Değeri 
(TL/Da) 

Parsellerin 
Değeri (TL/Da)  
KO=6.7 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.7 

0.724 5.98   98.45 1647.42 1469.40 
2 0.727 5.97 107.70 1803.11 1607.46 
3 0.700 6.00 139.51 2325.17 2082.24 
4 0.614 6.09 175.40 2882.02 2617.91 
5 0.820 5.88 107.59 1829.76 1605.82 
6 0.704 6.00 129.30 2156.44 1929.85 
7 0.874 5.83 140.15 2405.60 2091.79 
8 0.724 5.98   96.40 1613.12 1438.81 
9 0.607 6.09   89.55 1469.72 1336.57 
10 0.600 6.10 130.16 2133.77 1942.69 
11 0.637 6.06 120.36 1985.16 1796.42 
12 0.607 6.09 102.85 1688.00 1535.07 
13 0.761 5.94 132.92 2238.09 1983.88 
14 0.617 6.08 103.42 1700.15 1543.58 
15 0.667 6.03 141.27 2341.62 2108.51 
16 0.677 6.02   90.34 1499.92 1348.36 
17 0.867 5.83 110.25 1890.11 1645.52 
18 0.860 5.84 125.44 2147.95 1872.24 
19 0.860 5.84 142.56 2441.10 2127.76 
20 0.867 5.83 133.76 2293.16 1996.42 
21 0.677 6.02 110.46 1833.97 1648.66 
22 0.897 5.80 137.78 2374.29 2056.42 
23 0.593 6.11   96.54 1580.81 1440.90 
24 0.750 5.95 105.32 1770.08 1571.94 
25 0.770 5.93 135.30 2281.62 2019.40 
26 0.663 6.04 134.95 2235.38 2014.18 
27 0.704 6.00 122.35 2040.53 1826.12 
28 0.754 5.95 137.10 2305.75 2046.27 
29 0.864 5.84 131.13 2246.92 1957.16 
30 0.804 5.90 109.45 1856.34 1633.58 
31 0.850 5.85 103.53 1769.74 1545.22 
32 0.820 5.88 142.55 2424.32 2127.61 
33 0.887 5.81 102.34 1760.54 1527.46 
34 0.690 6.01 144.57 2405.49 2157.76 
35 0.580 6.12 105.24 1719.61 1570.75 
36 0.680 6.02 106.15 1763.29 1584.33 
37 0.778 5.92 134.78 2275.92 2011.64 
38 0.820 5.88 131.34 2233.67 1960.30 
39 0.727 5.97 130.45 2183.99 1947.01 
40 0.757 5.94 120.50 2027.60 1798.51 
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Değeri etkileyen faktörlerin Gri İlişkisel Analiz yardımıyla dahil edilmesi 

kapitalizasyon oranının daha düşük olmasına yol açmaktadır. Kapitalizasyon 

oranının düşük olması tarım arazisi değerinin artmasına neden olmaktadır. Tarım 

arazisinin sahip olduğu ekonomik ve sosyal faktörlerin değerlemeye katılması, 

belirlenen değerin daha objektif olmasını sağlayacaktır. İncelenen tarım arazilerinin 

Gri İlişkisel Analiz yardımıyla belirlenen kapitalizasyon oranları ve buna göre 

değişen değerleri tablo 33’de verilmiştir.  

İncelenen tarım arazilerinde Gri İlişkisel Derecelere bakıldığında 22 numaralı 

tarım arazisinin en büyük dereceye (0.897) sahip olduğu görülmektedir. Bu derece, 

tarım arazisinin değerini etkileyen faktörlerin ifade derecesini göstermektedir. Buna 

karşılık aynı tarım arazisinin gelir yöntemine göre elde edilen değerinin incelenen 

tarım arazileri içerisinde en yüksek olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni söz 

konusu tarım arazisinin en yüksek yıllık net gelire sahip olmamasıdır. Bu bağlamda 

tarım arazisi gelirinin, değer belirlemede yeterli bir kriter olmadığı sonucuna 

varılmaktadır. Gelirin yanı sıra değeri etkileyen faktörlerin de değerlemeye alınması 

gerekmektedir.   

İncelenen tarım arazileri için gelir yöntemi ile ortalama kapitalizasyon oranına 

göre elde edilen değerlerin Gri İlişkisel Derecelerin değerlendirildiği kapitalizasyon 

oranlarına göre elde edilen değerlerden daha düşük olduğu tablo 33’de 

görülmektedir. Gri İlişkisel Derecelerin değerlendirilmesi ile elde edilen değerler, 

değeri etkileyen faktörlerin tarım arazisi değerine yaptığı etkiyi göstermektedir.  

5.5.4. Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak değere etki eden faktörlerin 

analizi 

Analitik Hiyerarşi Sürecinde faktörler, değer haritası üretmek için kullanılan 

altlıklar dikkate alınarak belirlenmiştir. Analizde değeri etkileyen faktörlere 

değerlemedeki önemlerine göre uygun puanlar, faktörler arası karşılaştırma matrisi 

oluşturularak verilmiştir. Puanlar, “bireysel yargıların birleştirilmesi” tekniği 

kullanılarak konunun uzmanı olan 4 kişiden alınan değerlendirmelerin ortalaması 
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alınarak belirlenmiştir. Puanlamada Saaty tarafından geliştirilen “Ölçek Skalası”ndan 

yararlanılmıştır. 

Tablo-34: Değeri Etkileyen Faktörler Arası Karşılaştırma Matrisi 

  AKKS Bitki 
Deseni 

Jeolojik 
Yapı 

Kırsal 
Merkeze 
Uzaklık 

Yola 
Uzaklık 

Sulama 
Kanalına 
Uzaklık 

İlçe 
Merkezine 
Uzaklık 

AKKS 1 1 1 3 3 3 3 

Bitki 
Deseni 

1 1 3 3 3 1 3 

Jeolojik 
Yapı 

1 1/3 1 1 1 1 1 

Kırsal 
Merkeze 
Uzaklık 

1/3 1/3 1 1 1 1/3 1 

Yola 
Uzaklık 

1/3 1/3 1 1 1 1/3 1 

Sulama 
Kanalına 
Uzaklık 

1/3 1 1 3 3 1 3 

İlçe 
Merkezine 
Uzaklık 

1/3 1/3 1 1 1 1/3 1 

Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfının (AKKS) diğer faktörler ile 

karşılaştırmalarına bakıldığında; AKKS, bitki deseni ve jeolojik yapıyla eşit derecede 

önemli, kırsal merkeze yakınlığa, yola uzaklığa, sulama kanalına uzaklığa ve ilçe 

merkezine yakınlığa oranla 3 kat önemlidir. Bitki deseni, AKKS ve sulama kanalına 

uzaklıkla eşit derecede önemli, jeolojik yapı, kırsal merkeze uzaklık, yola uzaklık ve 

ilçe merkezine yakınlığa oranla 3 kat önemlidir. 

AKKS faktöründe arazi kullanım kabiliyetlerine göre oluşturulan sınıflandırma 

dikkate alınmıştır. I., II., III. ve IV. sınıf topraklar, işlemeli tarıma elverişli topraklar 

olduğundan tarım arazisinin verimine ve dolaylı olarak gelirine olumlu yönde etki 

etmektedir. Çalışma alanı içerisinde bulunan toprak sınıflarının da işlemeli tarıma 

uygun topraklar olduğu belirlenmiştir. Bitki deseni faktörü, çalışma alanında yaygın 

olarak kullanılan münavebe sistemindeki ürünlerin belirlenmesi amacıyla 

değerlendirmeye alınmıştır. Tarım arazilerinin değerlemesinde gerek gelir yöntemine 

göre gerekse pazar değeri yöntemine göre tarım arazisinin rantının dikkate alınması 

gerektiğinden bitki deseninin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Jeolojik yapı 
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faktöründe toprağın bünyesinde bulunan özelliklerinin arazi verimine etkisi dikkate 

alınarak Büyük Toprak Grupları ele alınmıştır. Çalışma alanında alüvyal topraklar ve 

kırmızı kahverengi toprak gruplarının mevcut olduğu belirlenmiş olup, puanlamada 

bu toprak grupları için Toprak Kalite İndeksi (TKİ) kullanılmıştır.   

Karşılaştırma matrisindeki her bir eleman, her bir sütunun toplamına 

oranlanarak normalleştirme yapılmıştır. Normalleştirme yapılarak faktörlerin yüzde 

önem dağılımları belirlenmektedir. Örneğin; AKKS faktöründe bitki deseni ve 

jeolojik yapı %23, kırsal merkeze uzaklık, yola uzaklık, sulama kanalına uzaklık ve 

ilçe merkezine uzaklık %7.6 oranında önemlidir.  

Tablo-35: Normalleştirilmiş Faktör Karşılaştırmaları 

 AKKS Bitki 
Deseni 

Jeolojik 
Yapı 

Kırsal 
Merkeze 
Uzaklık 

Yola 
Uzaklık 

Sulama 
Kanalına 
Uzaklık 

İlçe 
Merkezine 

Uzaklık 
Toplam W 

AKKS 0.2315 0.2315 0.1111 0.2308 0.2308 0.4292 0.2308 1.6956 0.2422 

Bitki 
Deseni 0.2315 0.2315 0.3333 0.2308 0.2308 0.1431 0.2308 1.6317 0.2331 

Jeolojik 
Yapı 0.2315 0.0764 0.1111 0.0769 0.0769 0.1431 0.0769 0.7928 0.1133 

Kırsal 
Merkeze 
Uzaklık 

0.0764 0.0764 0.1111 0.0769 0.0769 0.0472 0.0769 0.5419 0.0774 

Yola 
Uzaklık 0.0764 0.0764 0.1111 0.0769 0.0769 0.0472 0.0769 0.5419 0.0774 

Sulama 
Kanalına 
Uzaklık 

0.0764 0.2315 0.1111 0.2308 0.2308 0.1431 0.2308 1.2544 0.1792 

İlçe 
Merkezine 

Uzaklık 
0.0764 0.0764 0.1111 0.0769 0.0769 0.0472 0.0769 0.5419 0.0774 

Normalleştirilmiş faktör karşılaştırmaları matrisinde her bir satırın toplamı 

alınarak faktör sayısına bölündüğünde faktör ağırlıkları (W) elde edilmiştir. Genel 

önem dağılımına bakıldığında AKKS %24.22, bitki deseni %23.31, jeolojik yapı 

%11.33, kırsal merkeze uzaklık %7.74, yola uzaklık %7.74, sulama kanalına uzaklık 

%17.92 ve ilçe merkezine uzaklık %7.74 önemlidir. 

Bellver ve Mellado (2005) tarafından yapılan çalışmada aynı bölgede bulunan 

iki tarım arazisinin kriterlerini dikkate alarak üçüncü bir tarım arazisinin değeri AHP 

yöntemi ile belirlenmiştir. Bu üç parselin genişlikleri, sulama tipi, sağlık 

olanaklarının durumu, verimlilik, toprak kalitesi, ulaşılabilirlik ve yerleşim birimine 
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uzaklık kriterleri faktör olarak ele alınmıştır. Diğer faktörler üç parselde de benzerlik 

gösterdiği için analiz verimlilik, toprak kalitesi ve ulaşılabilirlik faktörleri üzerinden 

yapılmış olup, verimlilik %68.33, toprak kalitesi %19.98 ve ulaşılabilirlik %11.68 

oranında önemli bulunmuştur. 

Melon ve arkadaşları (2008) tarafından altı adet tarım arazisi dikkate alınarak 

değeri bilinmeyen bir tarım arazisine değer belirlemek için ağaçların yaşı, verimlilik, 

iklim ve su kalitesi kriterleri değerlendirmeye alınmıştır. Analizler sonucunda 

ağaçların yaşı %34.7, verimlilik %8.7, iklim %41.9 ve su kalitesi %14.7 oranında 

önemli bulunmuştur.  

Tutarlılık ölçümlerinde karşılaştırma matrisinin faktör ağırlıkları (W) ile 

çarpılması sonucu D matrisi elde edilmiştir.  

                                        

                         D=  

 

 

D matrisi değerlerinin faktör ağırlıklarına (W) oranlanması ile E değerleri 

bulunmaktadır. 

D W E (D/W) 

1.8228 0.2422 7.5255 

1.6910 0.2331 7.2544 

0.8438 0.1133 7.4504 

0.5615 0.0774 7.2533 

0.5615 0.0774 7.2533 

1.3022 0.1792 7.2669 

0.5615 0.0774 7.2533 

E değerlerinin toplamının aritmetik ortalaması alınarak  (maksimum özdeğer) 

bulunmaktadır. Maksimum özdeğer, Tutarlılık Göstergesi (CI) hesaplamasında 

1.8228 
1.6910 
0.8438 
0.5615 
0.5615 
1.3022 
0.5615 
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kullanılmaktadır. Tutarlılık Göstergesinin (CI) Tesadüfi Göstergeye (RI) oranlanması 

ile Tutarlılık Oranı (CR) tespit edilmektedir. Tesadüfi Göstergeler karşılaştırılan 

faktörlerin sayısına bağlı olarak aşağıdaki değerleri almaktadır;  

 
n  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Rİ  0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Analizde 7 adet faktör ele alındığı için RI değeri 1.32 olarak alınmıştır. 

Tablo-36: Tutarlılık Oranı Hesaplaması 

∑ E  (∑ E / n) CI (-n) / (n-1) CR (CI / RI) 

51.25711 7.3224 0.0537 0.041 

Tutarlılık Oranı 0.041 olarak hesaplanmış olup 0.10’dan düşük olduğu için 

karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğunu söylemek mümkündür. Karşılaştırma 

matrisinin tutarlı çıkması, değeri etkileyen faktörler için uzman görüşleri alınarak 

düzenlenen katsayılar ile elde edilen faktör ağırlıklarının CBS sisteminde değer 

haritaları oluşturmak için gerekli faktör ağırlığı olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir.    

Faktörler arasında ikili karşılaştırma yapıldıktan sonra incelenen tarım 

arazilerinin değerlerini belirlemek amacıyla her bir tarım arazisinde bu faktörlerin 

etkilerini belirlemek için hiyerarşinin son aşaması olan sentez aşaması 

uygulanmaktadır. Bu aşamada yukarıda takip edilen işlemler her bir faktör için ayrı 

ayrı uygulanmakta ve her bir parsel için ağırlıklar (W) belirlenmektedir. 
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Tablo-37: Faktörler Açısından İncelenen Tarım Arazilerinin Matrisi 

 
AKKS Bitki 

Deseni 
Jeolojik 
Yapı 

Kırsal 
Merkeze 
Uzaklık 

Yola 
Uzaklık 

Sulama 
Kanalına 
Uzaklık 

İlçe 
Merkezine 
Uzaklık 

Karar 
Matrisi  

Parsel 1 0.0389 0.0183 0.0134 0.0057 0.0451 0.0093 0.0148 0.0219 
Parsel 2 0.0389 0.0183 0.0134 0.0124 0.0040 0.0046 0.0148 0.0184 
Parsel 3 0.0389 0.0079 0.0134 0.0124 0.0074 0.0607 0.0148 0.0263 
Parsel 4 0.0389 0.0454 0.0134 0.0269 0.0040 0.0046 0.0461 0.0283 
Parsel 5 0.0389 0.0079 0.0134 0.0269 0.0074 0.0312 0.0148 0.0222 
Parsel 6 0.0389 0.0079 0.0134 0.0269 0.0040 0.0093 0.0148 0.0180 
Parsel 7 0.0389 0.0454 0.0134 0.0986 0.0451 0.0607 0.0148 0.0447 
Parsel 8 0.0389 0.0099 0.0134 0.0269 0.0131 0.0174 0.0148 0.0206 
Parsel 9 0.0050 0.0163 0.0134 0.0269 0.0451 0.0312 0.0148 0.0188 
Parsel 10 0.0158 0.0454 0.0134 0.0057 0.0451 0.0607 0.0148 0.0319 
Parsel 11 0.0389 0.0454 0.0134 0.0986 0.0074 0.0174 0.0461 0.0364 
Parsel 12 0.0050 0.0454 0.0422 0.0269 0.0451 0.0607 0.0148 0.0342 
Parsel 13 0.0050 0.0454 0.0422 0.0124 0.0131 0.0174 0.0148 0.0228 
Parsel 14 0.0158 0.0099 0.0134 0.0057 0.0074 0.0046 0.0148 0.0106 
Parsel 15 0.0389 0.0099 0.0134 0.0553 0.0451 0.0093 0.0461 0.0263 
Parsel 16 0.0389 0.0099 0.0134 0.0553 0.0451 0.0093 0.0461 0.0263 
Parsel 17 0.0389 0.0454 0.0422 0.0553 0.0213 0.0174 0.0461 0.0374 
Parsel 18 0.0050 0.0454 0.0422 0.0269 0.0451 0.0312 0.0148 0.0289 
Parsel 19 0.0050 0.0099 0.0422 0.0269 0.0451 0.0607 0.0461 0.0283 
Parsel 20 0.0050 0.0099 0.0422 0.0124 0.0213 0.0312 0.0461 0.0201 
Parsel 21 0.0158 0.0163 0.0134 0.0124 0.0451 0.0607 0.0148 0.0256 
Parsel 22 0.0389 0.0454 0.0134 0.0057 0.0074 0.0174 0.0461 0.0292 
Parsel 23 0.0389 0.0163 0.0134 0.0124 0.0213 0.0312 0.0461 0.0265 
Parsel 24 0.0050 0.0163 0.0134 0.0124 0.0213 0.0312 0.0461 0.0183 
Parsel 25 0.0158 0.0163 0.0422 0.0057 0.0451 0.0174 0.0148 0.0206 
Parsel 26 0.0389 0.0454 0.0134 0.0269 0.0451 0.0607 0.0461 0.0415 
Parsel 27 0.0158 0.0454 0.0422 0.0057 0.0451 0.0607 0.0148 0.0351 
Parsel 28 0.0158 0.0099 0.0422 0.0124 0.0451 0.0607 0.0148 0.0274 
Parsel 29 0.0050 0.0454 0.0134 0.0124 0.0451 0.0607 0.0461 0.0322 
Parsel 30 0.0389 0.0163 0.0422 0.0269 0.0040 0.0093 0.0461 0.0256 
Parsel 31 0.0050 0.0163 0.0134 0.0269 0.0074 0.0046 0.0148 0.0112 
Parsel 32 0.0050 0.0454 0.0422 0.0057 0.0451 0.0046 0.0148 0.0225 
Parsel 33 0.0389 0.0454 0.0422 0.0553 0.0040 0.0093 0.0461 0.0346 
Parsel 34 0.0389 0.0454 0.0422 0.0553 0.0451 0.0046 0.0148 0.0345 
Parsel 35 0.0389 0.0099 0.0422 0.0553 0.0451 0.0046 0.0148 0.0263 
Parsel 36 0.0389 0.0099 0.0422 0.0082 0.0040 0.0046 0.0148 0.0194 
Parsel 37 0.0389 0.0099 0.0422 0.0082 0.0040 0.0046 0.0148 0.0194 
Parsel 38 0.0389 0.0454 0.0422 0.0082 0.0040 0.0046 0.0148 0.0277 

Bu matriste her bir parsel için her bir faktörün önem sırası ortaya 

konulmaktadır. Örneğin Parsel 1 için AKKS %3.89, bitki deseni %1.83, jeolojik yapı 

%1.34, köy merkezine uzaklık %0.57, yola uzaklık %4.51, su kaynağına uzaklık 

%0.93 ve ilçe merkezine uzaklık %1.48 oranında öneme sahip olup, en önemli 

faktörün yola uzaklık faktörü olduğu belirlenmiştir. Her bir tarım arazisi için 

faktörlerin ağırlıkları belirlendikten sonra bu sentez matrisi ile faktör matrisinin 

çarpılması sonucu tablo 37’de son sütunda bulunan karar matrisi oluşturulmaktadır. 

Bu matris parsellerin faktörler itibariyle ağırlıklarını vermektedir. 
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Oran yöntemine göre (Bellver ve Mellado 2005: Caballer 1998) incelenen 

tarım arazilerinin toplam değerine bu matristeki ağırlıkların oranlanmasıyla elde 

edilen oran çalışma alanı için geçerli bir oran olup, bu alanda değeri bilinmeyen bir 

tarım arazisinin ağırlığı ile çarpıldığında değer belirlemek mümkün olmaktadır. Bu 

yönü ile Brüt Gelir Çarpanı yöntemi ile benzerlik göstermekle birlikte bu yöntemde 

her bir faktör ayrı ayrı değerlendirilip ağırlıklar belirlendiği için daha gerçekçi 

değerler elde etmeye yardımcı olmaktadır.  

R =
∑ V
∑ X  

                                                        R =
.

 

R = 72450 

 Formülde RB karşılaştırma oranını, Vi piyasa değerini, Xi ise açıklayıcı 

değişkeni temsil etmektedir. Oran yöntemine göre belirlenen katsayı (RB), değeri 

belirlenmek istenilen bir parselin ağırlığı ile çarpılarak değer belirlenebilmektedir. 

Örnek olarak ağırlığı (W) 0.0274 olan bir parselin değeri aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanmıştır.  

 Vn = RB*Wn 

 Vn = 72450 * 0.0274 

 Vn = 1985.13 TL  

Bellver ve Mellado (2005) tarafından yapılan çalışmada iki adet benzer 

nitelikteki tarım arazisinin verim, toprak kalitesi ve ulaşılabilirlik faktörleri dikkate 

alınarak yapılan değerlemede RB oranı 19141.09 olarak bulunmuş olup, benzer 

nitelikteki parseller 3500 ve 6600 € iken değerlemeye konu olan parselin değeri 9532 

€ olarak hesaplanmıştır.  
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5.6. Değere Etki Eden Faktörlerin Analizinde Kullanılan Yöntemlerin 

Karşılaştırılması 

Arazi değerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılan Çoklu 

Regresyon Modeli ve Hedonik Fiyat Modeli, tarım arazilerinin değerlemesi 

literatüründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmada bu yöntemlere ek olarak 

kapitalizasyon oranına ve arazi değerine etki eden faktörlerin değerleme işlemine 

dahil edilmesinde AHP ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri kullanılmıştır.  

 Bir karar verme yöntemi olan AHP, çalışmada değere etki eden faktörlerin ne 

ölçüde değere etki ettiği kararını verme aşamasında kullanılmıştır. AHP yöntemiyle, 

faktörler arasında ikili karşılaştırma sonucu oluşturulan karşılaştırma matrisi, 

faktörlerin birbirlerine göre önem seviyelerini belirli bir mantık çerçevesinde 

göstermektedir. Bu sayede tarım arazilerinin değerlemesi işlemlerinde bilirkişilerin 

kişisel insiyatifleri ile değerlendirdikleri değeri etkileyen faktörlerin bilimsel bir 

metotla değerlemeye alınması imkanı ortaya çıkmaktadır. AHP yöntemi ile kalitatif 

ve kantitatif değişkenlerin değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Regresyon 

Modelinde ve Hedonik Fiyat Modelinde de hem kalitatif hem kantitatif değişkenler 

kullanılabilmekte ve kalitatif değişkenler Dummy değişkeni yardımıyla 

değerlendirilebilmektedir. Ancak Dummy değişkeni yönteminde 0 ya da 1 şeklinde 

kesin değerler sözkonusu iken, AHP yönteminde 0 ile 1 aralığında daha hassas 

değerler vermek mümkün olmaktadır.  

Klasik yöntemlerle AHP yöntemi arasındaki diğer önemli farklılık, istatistiki 

yöntemler olan klasik yöntemlerde yerleşim birimine uzaklık, yola uzaklık gibi 

değişkenler arazinin değeri ile ters orantılı olduğundan negatif işaretli iken, AHP 

yönteminde değişkenlerin negatif işaret alması durumu söz konusu değildir. AHP 

yönteminde değişkenlerin değeri 0 ile 1 arasında olup, uzaklık kavramlarının 

katsayısı yakından uzak olana doğru azalan bir seyir göstermektedir.  

Regresyon Modeli ve Hedonik Fiyat Modelinde yapılan analizler sonucu 

değeri etkileyen faktörler için elde edilen katsayılar sadece çalışma alanına ait 

değerler olduğu halde, AHP yönteminde her bir parsel için ayrı ayrı değişkenler 
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katsayısı elde edilmektedir. Heterojen yapıda olmasından dolayı değerleme işleminde 

her bir tarım arazisinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinde AHP yöntemi büyük 

kolaylıklar sağlayacaktır.  

Regresyon Modeli ve Hedonik Fiyat Modelinde arazinin jeolojik yapısı, 

AKKS, bitki deseni gibi değere önemli ölçüde etki eden faktörlerin ölçülmesi 

mümkün olmadığından değerlendirmeye alınmamaktadır. Halbuki toprağın 

bünyesinde bulunan tekstür, ana materyal, derinlik gibi özellikleri, toprak kullanım 

kabiliyet sınıfları (I.-VIII. Sınıf) ve arazinin gelirini doğrudan etkileyen ürün çeşitleri 

değere etki etmektedir. Çalışmada AHP yöntemiyle bu faktörlerin ağırlıkları 

belirlenerek arazi değerine eklenmesi sağlanmıştır. 

Gelir yöntemine göre değerlemede kullanılan yöre için geçerli ortalama 

kapitalizasyon oranı, her bir parselin değerlemesi için kullanılmaktadır. Ancak tarım 

arazileri heterojen bir yapıda olduğu için her parsel için aynı kapitalizasyon oranının 

kullanılması objektiflik kriterine uymamaktadır. Çalışmada kullanılan Gri İlişkisel 

Analiz ile kapitalizasyon oranına etki eden faktörler yöre için geçerli ortalama 

kapitalizasyon oranı hesabına alınmış ve her bir parsel için ayrı ayrı kapitalizasyon 

oranı hesaplanmıştır. Gri İlişkisel Analiz yöntemi değere etki eden faktörlerin arazi 

değerine dahil edilmesi amacıyla da kullanılabilmektedir.   

Gelir yönteminde sadece araziden elde edilen rant dikkate alınarak 

değerlendirme yapılmakta olup, uygulamada değeri etkileyen faktörler objektif 

unsurlar adı altında değerlendirmeye alınmaktadır. Ancak herhangi bir standardı 

olmayan bu unsurların, özellikle bilirkişilik çalışmalarında bilirkişilerin kişisel 

görüşleri çerçevesinde ele alınması değerlemenin objektiflik ilkesine aykırı hareket 

edilmesine neden olmaktadır. Pazar değeri yönteminde de değeri etkileyen 

faktörlerin ele alınmadığı bilinmektedir. Brüt Gelir Çarpanı yönteminde katsayı 

özelliğinden dolayı bir benzerlik göstermesine rağmen bir yöre ya da bölge için 

hesaplanan bu katsayı, parsellerin homojen olmayan yapısını göz ardı ederek bütün 

parselleri aynı sınıfta değerlendirmeye almaktadır. Ayrıca değeri etkileyen faktörler 

hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmamaktadır.   
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 Regresyon Analizi ve Hedonik Modelde değere etki eden faktörler istatistiki 

açıdan değerlendirilmektedir. Literatürde Hedonik Modelin CBS programına entegre 

edildiği çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda CBS sadece veri toplama 

aşamasında kullanılmakta olup, istatistiki modellerden elde edilen verilerin CBS 

programına aktarılarak değer haritalarının oluşturulması aşaması görülmemektedir.  

5.7. CBS ile Tarımsal Değer Haritalarının Üretilmesi 

Harita, dünya yüzeyine ait herhangi bir kısmın veya bir parçanın, kuşbakışı 

görüntüsünün matematiksel yöntemlerle belli bir ölçeğe göre küçültülerek özel 

işaretleriyle bir düzlem üzerine çizilmiş bir örneğidir. Ölçek ise harita üzerinde belli 

iki ayrıntı arasında ölçülen uzunluğun, bu iki noktanın arazi uzunluğuna oranıdır. 

Genel olarak bir kesirle ifade edilir. Örneğin 1/25000 ölçekli bir haritada “1” rakamı 

birim değeri ifade eder ve haritadaki iki nokta arasındaki uzunluktur. Arazide bu iki 

noktanın uzunluğu bu birim değerin “25000” katı demektir. Diğer bir ifade ile Ölçek 

= Harita Uzunluğu/Arazi Uzunluğu demektir (Anonim, 2004; 17,20). 

CBS’ye dayalı taşınmaz değerlemesinde bireysel taşınmazlar seviyesinde 

taşınmaz bilgilerinin coğrafik olarak sunumu sağlanmaktadır (Wyatt, 1997: 1). Bir 

taşınmazın değerini etkileyen birincil faktör ise konumudur (Goodall, 1972; Din vd., 

2001). Bu bağlamda tarım arazilerinin fiziksel, çevresel ve sosyal konumlarının 

harita üzerinde gösterilmesi, değere etki eden faktörlerin hangi tarım arazilerini 

kapsadığını görmek açısından önem taşımaktadır. 

Üretilen değer haritasında değerleme bölgesi ya da taşınmazları gösteren altlık 

bir harita olabileceği gibi bir uydu görüntüsü de olabilmektedir. Hızlı ve detaylı bilgi 

toplamak için uzaktan algılama teknikleri en uygun yöntemdir (Kuo ve Lee, 2001). 

Çalışmada 2008 yılına ait Ikonos 1metre x 1metre RGB ve 2.5 RMSE uydu 

görüntüsü kullanılmıştır.  

Çalışma alanı, Çumra ilçesi merkezinden itibaren 10 km doğusu, 5 km güneyi 

ve kuzeyi arasında kalan 10 000 hektarlık alanı kaplamaktadır. Çalışma alanında 

Çumra ilçesinin yanı sıra güneyde Okçu, doğuda Ürünlü, kuzeydoğuda Güvercinlik 
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köyleri bulunmaktadır. Ayrıca çalışma alanının doğusunda Çumra Şeker Fabrikası 

yer almaktadır.  

 

Şekil-1: Çalışma Alanına Ait Uydu Görüntüsü (IKONOS RGB) 

 

Çumra Şeker Fabrikası ve çevresine ait yukarıdaki uydu görüntüsü üzerinde 

parseller üretilen ürün bazında olmak üzere parseller, ana ve tali yollar, sulama 

kanalları, kent ve kırsal yerleşmeler gibi arazi kullanım türleri ArcInfo programında 

sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırma aşamasında binalar nokta (point), yollar, tren 

yolu ve sulama kanalları çizgi (polyline), parseller, kent ve köy yerleşimleri 

(polygon) formatında tanımlanmıştır.  
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Şekil-2: Çalışma Alanına Ait Arazi Kullanım Durumu 

 

 Sayısallaştırması yapılan uydu görüntüsü çalışmanın altlığını oluşturmaktadır. 

Bu aşamadan sonra, elde bulunan verilerin CBS ortamına aktarılması 

gerçekleştirilebilmektedir.  
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5.7.1. Tarım arazilerinin değerine etki eden faktörlerin CBS ortamına 

aktarılması 

Taşınmaz değer haritası üretiminde kullanılacak altlık, taşınmazın değerine etki 

eden faktörleri içermeli ve kolaylıkla elde edilebilmelidir (Zeng ve Zhou, 2001). 

Taşınmaz değerini etkileyen konumsal faktörlerin en anlamlı analizi CBS tekniği ile 

olmaktadır. Çalışmada CBS tekniği yardımıyla değer haritası oluşturma aşamasında 

ilk olarak, arazi değerini etkileyen faktörler dikkate alınarak katmanlar 

oluşturulmaktadır. Bu katmanlar; bitki deseni katmanı, AKKS katmanı, anayola 

uzaklık katmanı, tali yola uzaklık katmanı, köy merkezine uzaklık katmanı, ilçe 

merkezine uzaklık katmanı, su kaynağına uzaklık katmanı, toprak grubu katmanıdır. 

AKKS katmanında AKKS’nin derecesi (1. sınıf, 2. sınıf vb. olması), bitki deseni 

katmanında yetiştirilen ürün çeşidi, yol katmanında arazinin yola uzaklığı, toprak 

grubu katmanında toprak tipi, kırsal yerleşme katmanında arazinin köy merkezine 

uzaklığı, sulama kaynağı katmanında arazinin su kanalına uzaklığı kriterleri ele 

alınarak puanlama yapılmaktadır. Uzaklık ile ilgili katmanlarda mesafeler, çalışma 

alanındaki üreticilerin ve uzman kişilerin görüşlerine bağlı olarak araştırmacı 

tarafından belirlenmiştir. 
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Tablo-38: Değer Haritası Oluşturmak İçin Kullanılan Katmanların Puanlaması 

 Puan  
 
 

BİTKİ DESENİ 
KATMANI 

Ş.Pancarı 10 
Mısır 7 
Buğday 5 
Fasulye 4 
Arpa 2 
Nadas 1 

 
AKKS KATMANI 

1. sınıf 10 
2. sınıf 8 
3. sınıf 6 
4. sınıf 4 
5. sınıf ve üzeri 2 

 
 ANA YOLA UZAKLIK 

KATMANI 

0-250.0 m 10 
250.1-500.0 m 8.3 
500.1-750.0 m 6.6 
750.1-1000.0 m 5 
1000.1-1500.0 m 3.3 
1500.1-7500.0 m 1.6 

 
TALİ YOLA UZAKLIK 

KATMANI 

0-100.0 m 10 
100.1-200.0 m 8.3 
200.1-300.0 m 6.6 
300.1-400.0 m 5 
400.1-500.0 m 3.3 
500.1-7500.0 m 1.6 

 
KÖY MERKEZİNE 

UZAKLIK KATMANI 

0-500.0 m 10 
500.1-1000.0 m 8.3 
1000.1-1500.0 m 6.6 
1500.1-2000.0 m 5 
2000.1-2500.0 m 3.3 
2500.1-7500.0 m 1.6 

 
İLÇE MERKEZİNE 

UZAKLIK KATMANI 

0-500.0 m 10 
500.1-1000.0 m 8 
1000.1-2000.0 m 6 
2000.1-5000.0 m 4 
5000.1 -15000.0 m 2 

 
SU KAYNAĞINA 

UZAKLIK KATMANI 

0-250.0 m 10 
250.1-500.0 m 8 
500.1-750.0 m 6 
750.1-1000.0 m 4 
1000.1-7500.0 m 2 

 
TOPRAK GRUBU 

KATMANI 

TKİ_1 1.349 
TKİ_2  1.256 
TKİ_3 1.349 

 

5.7.1.1. İlçe merkezine uzaklık  

İlçe merkezine uzaklık, tarım arazisinin hammadde ve pazara yakınlığı 

yönünden ve kentsel alana yakın olması yönünden önemli bir faktördür. Çalışmada 

ilçe merkezi Çumra ilçesi olup, ilçe merkezine uzaklık katmanı puanlaması beş 
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sınıfta yapılmıştır. İlçe merkezine en yakın sınıf olan 0-500 m. sınıfına 10 puan 

verilmiş ve diğer sınıflar orantı kurularak hesaplanmıştır.   

 

Şekil-3: Çalışma Alanındaki İlçe Yerleşik Alanı ve Merkezi 

 

 

5.7.1.2. Köy merkezine uzaklık  

Tarım arazisinin köy merkezine yakın olması, değeri olumlu etkileyen bir 

faktördür. Köy merkezine uzaklık katmanının sayısallaştırmasında köy yerleşim alanı 

sınırları alan (polygon) formatında tanımlandığı halde, köy merkezinin parsellere 
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uzaklığını belirlerken mesafenin doğru tanımlanması için köy merkezleri nokta 

(point) formatında tanımlanmıştır.  

 

Şekil-4: Çalışma Alanındaki Köy Yerleşik Alanı ve Merkezleri 

 

 

Köy merkezine uzaklık katmanı puanlamasında incelenen parsellerin köy 

merkezlerine uzaklıkları ve uzman kişilerin görüşleri dikkate alınmıştır. Puanlamada 

altı sınıf oluşturulmuş ve 0-500 m. sınıfına 10 puan verilip, diğer sınıfların puanları 

orantı yoluyla hesaplanmıştır. 
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5.7.1.3. Ana yola uzaklık  

Bir tarım arazisinin ana yola yakın olması, hem hammadde ve pazara ulaşım 

olanakları açısından hem de estetik açıdan önem arz etmektedir. Bu nedenle ana yola 

uzaklık, değeri etkileyen bir faktör olarak değerlendirmeye alınmış olup, bu 

katmanın oluşturulmasında karayolları haritasından yararlanılmıştır.  

 

Şekil-5: Çalışma Alanındaki Ana Yollar 

 
 

Ana yola uzaklık katmanının puanlamasında arazi sahiplerinin uzaklık 

kavramları da gözardı edilmeden uzman kişilerin görüşleri alınarak altı sınıf 

oluşturulmuştur. 0-250 m sınıfına 10 puan verilmiş ve diğer sınıfların puanları orantı 

yoluyla hesaplanmıştır.  
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5.7.1.4. Tali yola uzaklık  

Tarım arazisine ulaşım kolaylığı açısından önemli olan tali yolların 

belirlenmesinde uydu görüntüsünden yararlanılmıştır. Tali yola uzaklık katmanının 

sayısallaştırılmış hali şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil-6: Çalışma Alanındaki Tali Yollar 

 

Tali yola uzaklık katmanının puanlaması, ana yola uzaklık katmanın 

puanlaması gibi yapılmıştır. Tali yolların tarım arazilerine yakınlığından dolayı 

mesafeler daha kısa alınmıştır.  
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5.7.1.5. Su kaynağına uzaklık  

Sulama olanağının olması, tarım arazisinin verimi açısından önemli bir 

faktördür. Çalışma alanında bulunan ana sulama kanalları, DSİ Bölge 

Müdürlüğü’nden alınan sulama alanı haritasından alınmıştır.  

 

Şekil-7: Çalışma Alanındaki Sulama Kanalları 

 

Sulama kaynağına uzaklık katmanı puanlamasında beş sınıf oluşturulmuş ve en 

yakın mesafeye sahip olan 0-250 m. sınıfına 10 puan verilip, diğer sınıfların puanları 

orantı yoluyla hesaplanmıştır.  
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5.7.1.6. Bitki deseni  

Bir bölgede uygulanan bitki deseni tarım arazisinin gelirini doğrudan 

etkilediğinden öncelikle ele alınan faktörler arasında yer almaktadır. Bitki deseni 

katmanı, çalışma alanında yetiştirilen ürünler dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

Çalışma alanında yaygın olarak şeker pancarı, buğday, arpa, mısır, fasulye 

yetiştirildiği, yapılan anket çalışmalarından ve elde edilen kurumsal bilgilerden tespit 

edilmiştir. Uydu görüntüsü üzerinde ürünlerin tespit edilmesinde arazi sahiplerinin 

beyanlarından ve konunun uzmanı olan kişilerden yararlanılmıştır.  

Bitki deseninin puanlamasında araştırma bölgesinde yetiştirilen ürünler için 

hesaplanan net gelirleri kriter olarak alınmıştır. En fazla net gelire sahip olan şeker 

pancarının net geliri 10 puan kabul edilerek diğer ürünlerin net gelirleri ile orantı 

kurularak puanlar hesaplanmıştır. Çalışma alanına ait 2008 yılı bitki deseni dağılımı 

şekil 2’de görülmektedir. 

5.7.1.7. Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı 

 Yeryüzündeki araziler kullanma kabiliyet sınıflarına göre sekiz sınıfa 

ayrılmıştır. Bu sınıflamada birden dördüncü (I.,II.,III. ve IV.) sınıfa kadar olan 

araziler, sürülerek tarım yapmaya elverişli arazilerdir. Beşinci, altıncı ve yedinci sınıf 

arazilerde (V.,VI. ve VII.) sürüm yapılması uygun değildir. Ancak, pahalı toprak ve 

su muhafaza önlemleri alınarak bazı bitkiler yetiştirilebilir. Sekizinci sınıf (VIII.) 

araziler ise tarıma ya da ormancılığa uygun değildir (Yılmaz, t.y.). Dolayısıyla toprak 

sınıfları arazinin verimliliğini ve buna bağlı olarak ta değerini direkt olarak 

etkilemektedir. Bu nedenle çalışmada toprak sınıfları, değeri etkileyen faktörler 

içerisinde alınmıştır. Çalışma alanına ait AKKS haritası Toprak ve Su Kaynakları 

Ulusal Bilgi Merkezi’nden temin edilmiştir. Çalışma alanında I., II., IV ve VI. sınıf 

toprakların olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanındaki toprak sınıflarının % 59.71’i 1. 

sınıf arazi, % 21.86’sı 2. sınıf arazi, % 18.30’u 6. sınıf arazi ve % 0.13’ü ise 4. sınıf 

arazi niteliğindedir.  
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Şekil-8: Çalışma Alanındaki Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları 

 
 

AKKS’nin puanlamasında, elverişli tarım arazisi niteliğinde olan ve çalışma 

alanının büyük bir kısmını oluşturan I. sınıf arazilere 10 puan verilmiş ve diğer 

sınıfların puanları orantı kurularak hesaplanmıştır.  
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5.7.1.8. Toprak grupları  

Tarım arazisinin verimini doğrudan etkileyen en önemli faktör, toprağın 

bünyesindeki özellikleridir. Bu özellikler toprağın derinliği, tekstürü, eğimi ve ana 

materyalidir. Toprak grubu katmanında toprağın derinlik, tekstür, eğim ve ana 

materyal özellikleri dikkate alınarak Medalus (MEditerranean Desertification And 

Land USe) Yöntemi ile puanlar belirlenmiştir. Medalus Yöntemine göre her bir 

toprak grubu için Toprak Kalite İndeksi, TKİ = (Ana Materyal * Tekstür* Toprak 

Derinliği * Eğim)1/4 formülü ile hesaplanmıştır. Ana materyal (kumlu, killi), tekstür, 

toprak derinliği, eğim için indekslerin belirlenmesinde MEDALUS Toprak Kalite 

İndeksi tablosundan yararlanılmıştır (Bayramin, 2003).  

Tablo-39: MEDALUS Toprak Kalite İndeksleri 

Toprak Özelliği İndeks 

Ana materyal-Kumlu 1.5 

Ana Materyal-Killi 2.0 

Tekstür (İnce) 1.66 

Derin ( 90 cm) 1.0 

Orta Derin (50-90 cm) 1.33 

Eğim (< %6) 1.0 

Kaynak: Bayramin, 2003 

Diğer katmanların puanlaması da en iyi kritere 10 puan verilip, diğerleri kriter 

sırasına göre orantı kurularak yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda çalışma 

alanı için TKİ 1.25-1.35 arasında yüksek nitelikli olarak belirlenmiş olup, harita 

olarak gösterimi şekil 9’da verilmiştir.  
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Şekil-9: Toprak Kalite İndeksi Gösterimi 

 

Belirlenen puanlama sistemine göre her bir piksele değer faktörünün konumsal 

etkisine göre 1-10 arasında bir puan/değer ataması yapılmaktadır. Bu değer pikselin 

değer faktöründen etkilenme derecesini veya kalitesini ifade etmektedir. Atanan bu 

değerler her bir faktör için belirlenen ağırlıklar ile çarpılarak her bir faktör için 

ağırlıklı veri katmanı oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu katmanların toplanması ile 
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tüm alanı kapsayan bir değer haritası elde edilmektedir (Yomralıoğlu, 1993; Nişancı, 

2005). Bu çalışmada her bir faktör için ağırlık belirleme, Analitik Hiyerarşi Süreci 

(AHP) yöntemi ile yapılmıştır. 

Her bir katman için faktör katsayısı, AHP yöntemiyle elde edilen ağırlıklar ile 

tablo 38’de verilen puanların çarpımı sonucu elde edilmiş olup, tablo 40’da 

verilmiştir. Değer haritasının oluşturulmasında bu faktör katsayıları, parselin gelir 

yöntemine göre hesaplanan değerine dâhil edilmektedir.  
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Tablo-40: Katmanların Faktör Katsayıları 

 Faktör Katsayısı  
 
 

BİTKİ DESENİ 
KATMANI 

Ş.Pancarı 2.30 
Mısır 1.61 
Buğday 1.15 
Fasulye 0.92 
Arpa 0.46 
Nadas 0.23 

 
AKKS KATMANI 

1. sınıf 2.40 
2. sınıf 1.92 
4. sınıf 0.96 
6. sınıf 0.48 

 
 ANA YOLA 
UZAKLIK 
KATMANI 

0-250.0 m 0.70 
250.1-500.0 m 0.58 
500.1-750.0 m 0.46 
750.1-1000.0 m 0.35 
1000.1-1500.0 m 0.23 
1500.1-7500.0 m 0.11 

 
TALİ YOLA 
UZAKLIK 
KATMANI 

0-100.0 m 0.70 
100.1-200.0 m 0.58 
200.1-300.0 m 0.46 
300.1-400.0 m 0.35 
400.1-500.0 m 0.23 
500.1-7500.0 m 0.11 

 
KÖY MERKEZİNE 

UZAKLIK 
KATMANI 

0-500.0 m 0.70 
500.1-1000.0 m 0.58 
1000.1-1500.0 m 0.46 
1500.1-2000.0 m 0.35 
2000.1-2500.0 m 0.23 
2500.1-7500.0 m 0.11 

 
İLÇE MERKEZİNE 

UZAKLIK 
KATMANI 

0-500.0 m 0.70 
500.1-1000.0 m 0.56 
1000.1-2000.0 m 0.42 
2000.1-5000.0 m 0.28 
5000.1 -15000.0 m 0.14 

 
SU KAYNAĞINA 

UZAKLIK 
KATMANI 

0-250.0 m 1.70 
250.1-500.0 m 1.36 
500.1-750.0 m 1.02 
750.1-1000.0 m 0.68 
1000.1-7500.0 m 0.34 

 
TOPRAK GRUBU 

KATMANI 

TKİ_1 1.349 
TKİ_2  1.256 
TKİ_3 1.349 
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5.7.2. Tarım arazileri için değer haritası oluşturma 

Değer haritası oluşturmak için ilk adım olarak değeri etkileyen faktörlerin 

sayısallaştırılmış haritalarının raster formatına dönüştürülmesi gerekmektedir. Çünkü 

raster data, mekana ait bir özelliğin belli ölçülerdeki bir alan (hücre) veya alanlar ile 

tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. Çalışmada tarım arazisi değerine etki eden 

konumsal faktörler uydu görüntüsü üzerinden analiz edilerek raster tabanlı bir değer 

haritası oluşturulmaktadır. Değer haritası oluşturmada izlenilen yol aşama aşama 

aşağıda verilmiştir; 

1. Aşama: Öznitelik Tablolarının (Attribute Table) Oluşturulması 

Uydu görüntüsü üzerinden sayısallaştırılması yapılan katmanların öznitelik 

bilgilerinin (değerlemede gerekli olan bilgiler) öznitelik tablosunda girilmesi 

gerekmektedir. Değer haritası oluşturmak amacıyla değeri etkileyen faktörler dikkate 

alınarak oluşturulan her bir katman için verilen puanlar ve AHP yöntemiyle 

hesaplanan ağırlıklar ilgili katmanın tablosuna girildikten sonra iki değişkenin 

çarpılması sonucu “değer” adı verilen katsayılar bulunmuştur. Bu katsayılar her bir 

katmanın değere etki derecesini göstermektedir.   

Bitki deseni katmanında bulunan ürünler katmanında çalışma kapsamında veri 

elde edilen örnek parsellerin münavebe sistemlerine göre net gelirleri, her bir parsel 

için Gri İlişkisel Analiz yöntemi uygulanarak hesaplanan kapitalizasyon oranları ve 

Gelir Yöntemine göre hesaplanan değerleri öznitelik tablosuna girilmiştir.  

Nişancı (2005) tarafından yapılan çalışmada kentsel taşınmazlar için 

oluşturulan değer haritaları nominal değer üzerinden oluşturulmuş ve bu değerleri 

rayiç değerlere dönüştürmek için asgari emlak vergi değerleri kullanılmıştır. 

Çalışmada ise hem nominal değere göre hem de parsel değerleri öznitelik tablosuna 

girildiğinden gelir değerine göre analizler yapılmıştır. 
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Şekil-10: Katmanların Öznitelik Tablolarının Hazırlanması 

 

2. Aşama: Uzaklık Kriterlerine Buffer Analizi Uygulaması 

Köy merkezine uzaklık, ilçe merkezine uzaklık, yollara uzaklık ve sulama 

kanalına uzaklık gibi mesafe ile belirlenen katmanlar buffer (tampon) analizi 

yöntemiyle elde edilmiştir. Buffer uygulaması, uzaklık analizinde kullanılan güçlü 

bir araçtır. Bir tarım arazisinin değerine, parselin köy ya da ilçe merkezine yakınlığı, 

sulama kanalına yakınlığı ve yola yakınlığı çeşitli nedenlerden dolayı etki 

etmektedir. Bu nedenle farklı mesafelerde bu kriterlerin değere etki derecelerini 

ölçmek için buffer analizi uygulanmıştır. Bu bölümde örnek olarak ana sulama 

kanalına uzaklık ve köy merkezine uzaklık katmanları buffer analizi verilmiş olup, 

diğer katmanların buffer analizleri ekte (Ek 1 – Ek 3) verilmiştir. 
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Şekil-11:  Ana Sulama Kanalları Katmanının Buffer Analizi 

 

Çalışma alanına ait uydu görüntüsünde üç adet köy merkezi bulunmakta olup, 

buffer analizi yöntemiyle oluşturulmuş köy merkezine uzaklık katmanı şekil 12’de 

verilmiştir.  
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Şekil-12: Köy Merkezine Uzaklık Katmanının Buffer Analizi 

 

3. Aşama: Katmanlar İçerisindeki İlgili Kriterlerin Birleştirilmesi 

Katmanların puanlanması işleminde kriterler farklı özelliklere sahip 

olduğundan farklı puanlar verilmiştir. Örneğin bitki deseni katmanında şeker pancarı 

ile arpa farklı rantlara sahip olduğundan ya da toprak sınıfları katmanında 1. sınıf 

toprak ile 6. sınıf toprak farklı özelliklere sahip olduğundan puanları da farklı olmak 

zorundadır. Bu nedenle ilk aşamada her bir kriter farklı shape dosyalarında 

sayısallaştırılmış ve farklı öznitelik tabloları oluşturulmuştur. Ancak değer haritası 

oluştururken araştırma bölgesi için hesaplanan değerlere tek sınıflandırma 

uygulamak ve sınıflandırmaları tek lejant üzerinde göstermek için her bir katman 

içerisinde bulunan alt katmanlar bir shape dosyasında görüntülenmek üzere 

birleştirilmiştir. Bu birleştirme işlemi ArcInfo programında “Merge” komutu ile 

yapılmaktadır. 
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Şekil-13: Alt Katmanların Birleştirilmesi (Merge) 

 

4. Aşama: Katmanların Gride Dönüştürülmesi 

Piksel boyutunda yapılan değerleme ile taşınmazın değerine etki eden faktörler 

tamamıyla taşınmaza yansıtılabilmektedir (Yomralıoğlu vd. 2007). Raster veride her 

pixel bir değere sahiptir. Bu değer coğrafi bir özelliğe ait kod değeri olarak 

tanımlanabilir ve Grid formatında bu kod değeri Value Attribute Table (Vat) 

yapısında depolanmaktadır. 

Çalışmada katmanların her biri piksellere ayrılarak belli bir mekanın alansal 

olarak ifade edilmesinde yararlanılan raster veri modeli ile Grid Analizi 

uygulanmıştır. Grid Analizi, ArcInfo programında Arc Toolbox içerisindeki 

“Conversion” komutu altında shape dosyasının yapısına uygun olan seçenek (parsel 

gibi alanlar için Polygon to Raster, yol ya da sulama kanalı gibi çizgiler için Polyline 

to Raster, noktalar için ise Point to Raster) seçilmekte ve “value field” sekmesinde 

grid analizinin yapılması istenilen kriter belirlenmektedir. Bu kriterler her bir 

katmanın öznitelik bilgilerinin verildiği “Attribute Table”da bulunmaktadır. 

Çalışmada bu kriter, şekil 10’da hesaplanması gösterilen “değer” kriteri olarak 
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belirlenmiştir. Analizde “cellsize” sekmesine ise uzman kişilerin görüşleri ile 

araştırmacı tarafından belirlenen piksel boyutu (5 m) girilmektedir.  

Şekil-14: Grid Analizi Uygulaması Gösterimi 

 

Yapılan Grid Analizi sonucu elde edilen görüntü şekil 15’deki gibidir. 

Yol_grid altı sınıfa ayrılmış olup, bunun nedeni puanlama için oluşturulan 

sınıflandırmadır. Diğer katmanların grid analizi sonuçları ise ekte (Ek 4 – Ek 9) 

verilmiştir. 
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Şekil-15: Tali Yol Katmanının Grid Analizi 

 

Pikseller harita verisinin cinsini veya değerini temsil etmektedir. Çalışmada 

piksel boyutu için 5x5 m’nin ideal bir çözünürlük olduğu belirlenmiştir.  

5. Aşama: Değer Haritasının Oluşturulması 

Katmanlar Grid formatına dönüştürüldükten sonra “Spatial Analyst” 

menüsünde bulunan Raster Calculator komutu ile istenilen formül kullanılarak değer 

hesaplaması yapılmaktadır. Aynı işlem, ArcInfo programının araçlarından (Arc 

toolbox) “Spatial Analyst Tools” aracından Overlay komutu içerisindeki “Weighted 

Sum” komutu ile de yapılabilmektedir.  

Çalışma alanı için değer haritası oluşturmak amacıyla incelenen parseller şekil 

16’da gösterilmiştir. Çalışmada uydu görüntüsü elde edilirken, incelenmeye alınan 

parsellerin yoğunlukla bulunduğu alan seçilmiş olup, bu alanda 38 adet incelenen 

parsel bulunmaktadır. 
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Şekil-16: Çalışma Alanı İçerisinde İncelenen Parsellerin Konumu 

 

Arazi değerine etki eden faktörler dikkate alınarak, incelenen parsellerin 

özellikleri şekil 17’de verilmiştir. İlçe merkezine uzaklık, köy merkezine uzaklık, su 

kaynağına uzaklık ve yola uzaklık faktörleri yakın, orta ve uzak kriterlerine göre, 

bitki deseni ise uydu görüntüsünün elde edildiği 2008 yılında incelenen parseller 

üzerinde bulunan ürünlere göre değerlendirilmiştir. Buna göre, üretilen değer 

haritalarının yorumlanabilmesi için incelenen parsellerin konumu ve özelliklerine 

ilişkin bilgiler şekil 16 ve şekil 17’de verilmiştir.   
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Şekil-17: İncelenen Parsellerin Özellikleri 

 

İncelenen parsellerin % 53’ü 1. sınıf, % 37’si 6. sınıf ve % 10’u 2. sınıf arazi 

niteliğindedir. Parsellerin büyük çoğunluğunun yola 500 m’den daha yakın olduğu, 

buna karşılık ilçe merkezi yakınında incelenen parsel olmadığı şekil 17’de 
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görülmektedir. Çalışma alanında bulunan sulama kanallarından dolayı incelenen 

parsellerin çoğu su kaynağına yakın konumdadır. Ayrıca parsellerin çoğunluğu köy 

merkezlerine 1001 – 2500 m arası mesafede bulunmaktadır. İncelenen parsellerin 

çoğunluğunun 1. sınıf arazi niteliğinde olması, yola, su kaynağına ve köy merkezine 

yakın olmaları değere olumlu yönde etki etmektedir.  

5.7.2.1. Nominal değer haritasının oluşturulması 

Tarım arazilerinin birbirinden farklı özelliklere sahip olmasından dolayı değere 

etki eden faktörlerin fonksiyonel bir hale getirilmesi aşamasında Nominal Değerleme 

Yönteminden yararlanılmıştır. Nominal değerlemenin temelinde, değere etki eden 

faktörlerin araştırma bölgesindeki parsellerle ilişkilendirerek istenildiğinde rayiç 

değere dönüştürülebilen katsayılar elde etmek vardır. Bu durumda üretilen değer 

haritalarının, meydana gelebilecek bölgesel ya da ülkesel ekonomik değişimlerden 

etkilenmemesi sağlanmaktadır. Çalışmada öncelikle puanlandırılmış her bir faktöre 

ait grid katmanı, ağırlığı ile çarpılarak ağırlıklı grid katmanı oluşturulmuştur. 

Ağırlıklı grid katmanlarının her birinin toplanması ile parsel bazında Nominal değer 

haritası elde edilmiştir. Nominal değer, ArcMap Raster Calculator menüsüne 

aşağıdaki formülün yazılmasıyla hesaplanmıştır. 

ND = puan*ağırlık (faktöri) + puan*ağırlık (faktörii) + …+ puan*ağırlık (faktörn) 

Çalışmada nominal değer haritasının üretilmesi için sulama kanalına, ana yola, 

tali yola, ilçe merkezine, köy merkezine uzaklık faktörleri, arazi kullanım kabiliyet 

sınıfları, bitki deseni ve toprak kalite indeksi faktörleri olmak üzere 8 adet faktör 

kullanılmıştır.  
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Şekil-18: Coğrafi Bilgi Sisteminde Nominal Değer Hesaplaması 

 

Herbir katman için belirlenen puan ve ağırlıkların çarpılması ile elde edilen 

değerlerin Raster Calculator’da toplanması ile nominal değer haritası 

oluşturulmuştur. Haritada bütünlüğü sağlamak ve çalışma alanı genelinin nominal 

değeri hakkında bilgi sağlamak için değer hesaplamasına bitki deseni, AKKS ve TKİ 

gibi alt katmanları olan katmanlar birleştirilmiş (merge) olarak analize dahil 

edilmiştir. 

Nominal değer haritası sadece incelenen parselleri değil, çalışma alanında 

bulunan bütün parselleri içermektedir. Çalışma alanında bulunan her bir parsel için 

2.70-8.20 arasında nominal değerler elde edilmiştir. 
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Şekil-19: Çalışma Alanı İçin Nominal Değer Haritası 

 

Nominal değer haritasında koyu renkte görülen yerler, nominal birim değerin 

yüksek olduğu yerlerdir. Bu yerlerin yol, sulama kanalı ve yerleşim yerleri gibi 

değere etki eden noktalara yakın olduğu dikkat çekmektedir. Bu faktörlerden 

uzaklaştıkça nominal birim değer düştüğü için haritadaki renk açık olmaktadır.  
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Nominal değerler, analize alınan faktörlere göre değişmektedir. En fazla 

nominal değerin, bitki deseni katmanında en büyük ağırlığa sahip olan şeker pancarı 

yetiştirilen parsellerde olduğu görülmektedir. Toprak sınıfları içerisinde ise en fazla 

nominal değer 1. sınıf toprağa sahip parsellerdedir. Değeri belirlenmek istenilen 

tarım arazisinin özelliklerine göre analize alınacak faktörler değiştirilebilmektedir. 

Şekil 20’de farklı faktörlerin analize dahil edilmesi ile elde edilen nominal değer 

haritası bulunmaktadır. 
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Şekil-20: Farklı Faktörler Bağlamında Yapılan Analizlere Göre Nominal Değer 
Haritası 
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Şekil-21: Farklı Faktörler Bağlamında Yapılan Analizlere Göre Nominal Değer 

Haritası (Devamı) 
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İlçe merkezine, köy merkezine, sulama kanalına, ana yola ve tali yola uzaklık 

katmanları her analizde alındığı halde, bitki deseni, AKKS ve toprak kalite indeksi 

katmanları her alt katman için ayrı ayrı ele alınarak toplam 46 adet analiz yapılmıştır. 

Analizlerde en yüksek nominal değer aralığı (5.65-8.19) şeker pancarı-ilçe merkezine 

uzaklık-köy merkezine uzaklık-sulama kanalına uzaklık-ana yola uzaklık-tali yola 

uzaklık ve TKİ_2 katmanlarının birlikte alındığı analizde görülmektedir. Şekil 20’de 

koyu renkle görülen alanlarda nominal değer yüksek iken, nominal değer düştükçe 

renkte açılma görülmektedir. Koyu renkli yerler, sulama kanalı, yol ve yerleşim 

merkezleri çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni, sulama kanalı, yol ve 

yerleşim merkezlerine yaklaştıkça arazi değerinin artmasıdır. Çumra Şeker 

Fabrikasının kuzeyinde bulunan parsellerin nominal değeri yüksek iken, güneyinde 

bulunan parsellerin nominal değerleri düşüktür. Bu durum, fabrikanın güneyinde 

bulunan parsellerin 6. sınıf arazi niteliğinde, verimi düşük parseller olmasından 

kaynaklanmaktadır. Buna karşın, fabrikanın kuzeyinde sulama kanalının ve ana 

yolun bulunması, 2. sınıf arazi niteliğine sahip olması değer artırıcı faktörlerdir. Şekil 

20’de verilen nominal değerler, çalışma alanının tamamı için geçerli olup, bu 

değerleri herhangi bir parselin rayiç değerinin belirlenmesinde kullanmak 

mümkündür.    

Değere etki eden faktörlerin her birinin değere etkilerini görmek amacıyla 

farklı faktörler ayrı ayrı ele alınarak nominal değer haritaları oluşturulmuştur. 

Çalışma alanı için farklı faktörler alınarak hazırlanmış nominal değer haritaları şekil 

22’de verilmiştir. Şekil 22’deki alternatif-1’de temel faktörler olan bitki deseni, 

toprak sınıfları ve TKİ faktörleri ele alınmış olup, mesafeye bağlı olarak farklı 

ağırlıklara sahip olan faktörler diğer alternatiflerde ele alınmıştır. Alternatif-1’deki 

faktörlere göre nominal değerler 1.52-3.08 aralığında hesaplanmıştır. Bu haritaya 

bakıldığında toprak sınıflarının farklılığından kaynaklanan değer değişimleri dikkat 

geçmektedir. Zira AKKS’nin arazi verimine ve dolayısıyla arazi değerine doğrudan 

etki ettiği bilinmektedir. Haritadaki açık renkte görülen alanlar 6. sınıf arazi 

niteliğinde olup, nominal değerin en düşük olduğu alanları göstermektedir. 
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Şekil-22: Değere Etki Eden Farklı Faktörlere Göre Nominal Değer Haritası-1 
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Bitki deseni-AKKS-TKİ faktörlerinden oluşturulan değer haritasına anayola 

uzaklık faktörü dahil edilerek, alternatif-2 değer haritası oluşturulmuştur. Bu haritada 

ana yola yakın olan parsellerin nominal değerinin (1.63-3.65) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Alternatif-1’e göre en düşük nominal değere sahip alan olan 6. sınıf 

toprakların bulunduğu parsellerden ana yola yakın olanların değerinde alternatif-2’de 

artış gözlenmektedir. Ana yola uzaklık faktörünün değerlendirilmeye alınması, ana 

yola yakın parsellerin değerinde artış sağladığından, bu faktör tarım arazilerinin 

değerlemesinde önemli bir faktör olarak belirlenmiştir. Bitki deseni-AKKS-TKİ 

faktörlerinden oluşturulan değer haritasına sırasıyla ilçe merkezine uzaklık, köy 

merkezine uzaklık, sulama kanalına uzaklık ve tali yola uzaklık faktörleri ayrı ayrı 

eklenerek, her birinin değer haritasına etkisi gösterilmiştir. Bütün faktörlerin genel 

olarak önemleri aynı seviyede olmakla birlikte, bu faktörler içerisinde en fazla 

nominal değere sahip olan faktörün sulama kanalına uzaklık faktörü (1.8-4.45) 

olduğu çıkmıştır. Sulama kanalına yakın olan parsellerin nominal değerinin daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, ilçe merkezine uzaklık faktörünün 

nominal değerinin (1.64-3.53) en düşük olduğu görülmektedir.   

Şekil 23’de ayrıca sulama kanalına uzaklık-anayola uzaklık-ilçe merkezine 

uzaklık-köy merkezine uzaklık-tali yola uzaklık faktörleri için değer haritası 

oluşturulmuş ve alternatif-7’de verilmiştir. Bu değer haritasında şeker fabrikasının 

güneyinde en düşük nominal değere sahip parsellerin bulunduğu görülmektedir. 

Alternatif-7’de nominal değer aralığı 1.63-3.65 arasında iken, bu haritaya toprak 

sınıfları faktörünün eklenmesi ile elde edilen alternatif-8’de nominal değer aralığı 

1.17-5.14 olarak değişmiştir. 1. sınıf arazi niteliğindeki parsellerin değerinde önemli 

oranda artış görülmüştür. Buna karşın, 6. sınıf arazi niteliğindeki parsellerin 

değerinde düşüş olduğu alternatif-8’de görülmektedir.  
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Şekil-23: Değere Etki Eden Farklı Faktörlere Göre Nominal Değer Haritası -2 

 

Yapılan analizler sonucunda, ele alınan tüm faktörlerin tarım arazisi değeri için 

önemli olduğu ve objektif bir arazi değeri için tüm faktörlerin birlikte 
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değerlendirmeye alınması gerektiği kanısına varılmıştır. Çünkü her bir faktörün arazi 

değerine etki derecesinin farklı olduğu gözlenmiştir.  

Analizler sonucunda oluşturulan nominal birim değerler istenildiğinde başka 

bir birime dönüştürülebilmektedir. Bu dönüşüm, para birimi cinsinden alım-satım 

değerine yapılırsa rayiç değer haritası elde edilmiş olur. Taşınmaza ait değer 

verilerinin toplanmasından sonra oluşturulan rayiç değerler nominal değer haritası ile 

üst üste bindirildiğinde her bir rayiç değere karşılık gelen nominal değerler elde 

edilmektedir. Çalışmada rayiç değer yerine tarım arazilerinin gelir değerleri 

değerlendirmeye alınmıştır. 

5.7.2.2. Gelir değeri haritasının oluşturulması 

Gelir değeri haritasının oluşturulması için öncelikle incelenen parsellere 

geleneksel yöntemlerden biri olan Gelir Yöntemi (D=R/f) uygulanmıştır. İncelenen 

38 adet parsel için çalışma alanında yaygın olarak uygulanan münavebe sistemine 

göre elde edilen yıllık ortalama net gelir ve ortalama kapitalizasyon oranı dikkate 

alınarak elde edilen değerler şekil 24’de gösterilmiştir. Çalışma alanında incelenen 

parsellerin dışındaki parsellere ait yıllık ortalama net gelir bulunmadığından, gelir 

değeri haritası sadece incelenen parseller için yapılmıştır.  

Gelir yöntemine göre elde edilen arazi değerleri 1337 TL/da ile 2617 TL/da 

arasında değişmektedir. İncelenen parsellerin % 47’sinin 2000 TL/da’ın üzerinde 

değere sahip olduğu görülmektedir.  
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Şekil-24: İncelenen Parsellerin Gelir Yöntemine Göre Değer Haritası 

 

Şekil 24’de arazi değerlerinin hesaplanmasında çalışma alanı için geçerli olan 

ortalama kapitalizasyon oranı % 6.7 (0.067) alınmıştır. Ortalama kapitalizasyon 
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oranının her arazinin değeri için kullanılması, gerçek değerin tespit edilmesinde 

tutarlılık arz etmemektedir. Çünkü tarım arazileri homojen olmayan yapısından 

dolayı farklı niteliklere sahiptir ve değeri etkileyen estetik faktörler her arazi için 

farklı ölçülerdedir. Bu nedenle çalışmada Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle, incelenen 

her tarım arazisi için ayrı ayrı kapitalizasyon oranı hesaplanmıştır. Şekil 25’de Gri 

İlişkisel Analiz ile düzeltilmiş kapitalizasyon oranları kullanılarak elde edilen 

değerler üzerinden değer haritası oluşturulmuştur. Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle 

kapitalizasyon oranını etkileyen faktörlerin değerlemeye alınmasıyla incelenen 

parsellerin kapitalizasyon oranı düşmüş ve buna bağlı olarak arazi değerleri artış 

göstermiştir. Gelir yöntemine göre hesaplanan arazi değerleri 1337 TL/da ile 2617 

TL/da arasında iken, düzeltilmiş kapitalizasyon oranı ile hesaplanan arazi değerleri 

1470 TL/da ile 2880 TL/da arasında bulunmuştur.  
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Şekil-25: İncelenen Parsellerin Gri İlişkisel Analiz Yöntemine Göre Değer 

Haritası  
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Şekil 24 ve şekil 25 incelendiğinde düzeltilmiş kapitalizasyon oranı ile 

incelenen arazilerin değerinde artış olduğu görülmektedir. Örneğin 1 numaralı parsel 

(P1) şekil 24’de (gelir yöntemine göre) 1301 ile 1500 TL/da aralığında iken, şekil 

25’de (Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre düzeltilmiş kapitalizasyon oranı 

kullanılarak) 2001 ile 2500 TL/da aralığında olduğu görülmektedir. Bu parsel yola ve 

köy merkezine yakın konumda bir parsel olduğundan, Gri İlişkisel Analiz yöntemine 

göre bu parselin kapitalizasyon oranı %5.94 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle 

parselin değeri 1798 TL/da’dan 2027 TL/da’a yükselmiştir. Düzeltilmiş 

kapitalizasyon oranları ile incelenen parsellerin değerinde değişiklik olmakla birlikte, 

P1, P2, P5, P6, P7, P12, P14, P18, P25, P30, P31 ve P37 numaralı parsellerin değer 

aralıklarının değiştiği şekil 24 ve şekil 25’deki renk değişikliklerinden 

görülmektedir. Şekil 24’de 2500 TL/da’ın üzerinde sadece iki parsel varken, şekil 

25’de yedi parsel vardır. İlçe merkezine uzaklık, köy merkezine uzaklık ve yola 

uzaklık gibi kapitalizasyon oranının etkileyen faktörler, arazi değerlerindeki bu 

değişikliklerin nedenidir. Bu değişikliklerle objektif bir arazi değerlemesi mümkün 

olmaktadır. 

Çalışmada değeri etkileyen faktörler, tarım arazisi için bir artı değer olarak 

nitelendirildiğinden (faktörlerin olumlu yönleri dikkate alınmıştır) öznitelik 

tablosunda bulunan gelir yöntemine göre hesaplanmış değerlere, değeri etkileyen 

faktörler olan katmanlar eklenerek değer katmanı oluşturulmuştur. Şekil 26’da 

verilen değer haritasında değere etki eden faktörlerin ağırlıkları AHP yöntemine göre 

belirlenmiştir. Ayrıca bu değer haritası, nominal değerin parasal değere (gelir 

değerine) dönüştürülmesini ifade etmektedir. Çünkü bu değer haritasının 

üretilmesinde, değere etki eden faktörlere verilen puanlar ile AHP yöntemine göre 

belirlenen ağırlıkların çarpımıyla bulunan nominal değer, geleneksel yöntemle (gelir 

yöntemi) elde edilen gelir değerine dahil edilmektedir.  

AHP yöntemine göre ağırlıkların belirlenmesinde Gri İlişkisel Analiz 

yönteminden farklı olarak AKKS, bitki deseni ve jeolojik yapı gibi arazi değerine 

önemli oranda etki eden faktörler ele alınmıştır. İlçe merkezine, köy merkezine, 

sulama kanalına ve yola uzaklık faktörlerine bu faktörlerin de eklenmesiyle arazi 
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değerlerinde önemli oranda artış olmuştur. Bu artışa bağlı farklılıklar, şekil 26’daki 

değer haritasının diğer değer haritaları ile karşılaştırılması ile ortaya çıkmaktadır.  
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Şekil-26: İncelenen Parsellerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemine Göre Değer 

Haritası  
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Bu yöntemle ortaya çıkan farklılıklardan dolayı, şekil 26’daki değer haritasının 

lejantında değişiklik yapılmıştır. Şekil 24 ve şekil 25’de bulunan 1500 TL/da’ın 

altındaki gösterge kaldırılarak, 3000 TL/da üzerindeki gösterge eklenmiştir. Değer 

haritasında mor renkte görünen parseller 3000 TL/da’ın üzerinde değere sahip 

parsellerdir. Bu parseller incelendiğinde, parselin yol, sulama kanalı, yerleşim 

merkezi gibi değere etki eden faktörlere yakınlığı görülmektedir. Bunların yanı sıra 

üretim deseninin ve buna bağlı olarak parselden elde edilen rantın etkisi büyüktür. 

P14 numaralı parsele bakıldığında üç değer haritasında da farklı kategoride olduğu 

görülmektedir. Bu parselin yola ve sulama kanalına yakın, ilçe merkezi ve köy 

merkezine orta derecede yakın olması ve 1. sınıf arazi niteliğinde olmasının yanı sıra 

parselden elde edilen rantın yüksek olması bu farklılıkların göstergesidir. 

Parsellerden elde edilen rantlarda, üreticilerin kullandıkları kaliteli hammadde ve 

geliştirilmiş üretim tekniklerinin etkisi sözkonusudur. Bu durum, incelenen 

parsellerin değerlerindeki değişimde etkili olmaktadır. P9, P10, P13, P19, P21, P22, 

P23, P26, P28 ve P38 numaralı parsellerin kategorilerinin üç değer haritasında da hiç 

değişmemesini bu durum ile açıklamak mümkündür. Bu parsellerin değerlerinde de 

değere etki eden faktörlere bağlı olarak değişim görülmekte, ancak kategori değişimi 

olacak ölçüde büyük değişiklikler olmamaktadır. P9, P10, P13, P19, P21, P22, P23, 

P26, P28 ve P38 numaralı parsellerin ilçe ve köy merkezine, sulama kanalına yakın 

olmaması, P13, P19, P22 ve P23 numaralı parsellerin 6. sınıf arazi niteliğinde olması 

değerlerindeki değişimin fazla olmamasının nedenlerindendir. Buna karşın P32 ve 

P34 numaralı parsellerin en fazla değer artışı olan parseller olduğu görülmektedir. Bu 

parseller 6. sınıf arazi niteliğinde olduğu halde, elde edilen rantlarının ve toprak 

kalite indeksinin yüksek olmasından dolayı değer artışı fazla olmuştur. 

Çumra Şeker Fabrikasının bölgede olması, yaygın olarak şeker pancarı 

yetiştiren üreticiler açısından hem pazara yakınlık hem de hammaddeye yakınlık 

kriterlerinden dolayı önem arz etmektedir. Bu olumlu etkilerin sonucunda şeker 

fabrikası civarındaki parsellerin değerinde kısmen artış olduğu gözlemlenmiştir. 

2003 yılında Çumra ilçesinde yapılan bir çalışmada aynı bölge için tarım arazisi 

değeri ortalama 1000 TL/da olarak belirlendiği halde çalışmada 2000 ile 3000 TL/da 

olarak tespit edilmiştir (Oğuz ve Ünal, 2004). Bu farklılığın temel nedeni, bu 
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çalışmada değere etki eden faktörlerin tarım arazilerinin değerine eklenmesidir. 

Ayrıca, yıllar itibariyle ülke ekonomisinde ve çalışma alanında görülen sosyo-

ekonomik değişiklikler de değer artışına neden olmaktadır.  

Analizde aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır: 

Parsel Değeri = Değer (Gelir Yöntemine Göre) + Sulama Kanalına Uzaklık + 

Anayola Uzaklık + Tali Yola Uzaklık + İlçe Merkezine Uzaklık + Köy Merkezine 

Uzaklık + Toprak Kalite İndeksi + Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıfları 

Formülde bütün faktörler alınmış olup, incelenen parselin özelliklerine göre 

ilgili olmayan faktörler formülden çıkarılarak değişiklik yapılabilmektedir.  

5.8. Değer Haritası Oluşturmada Kullanılan Yöntemlerin Klasik 

Yöntemlerle Karşılaştırılması 

Tarım arazilerinin değerlemesi literatüründe ve uygulamasında arazi değeri 

tespitinde kullanılan gelir yöntemi, pazar yöntemi, kapitalizasyon oranının tespitinde 

kullanılan temel kapitalizasyon yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmada 

bu yöntemlere ek olarak, arazi değerinin tespitinde CBS teknolojisi kullanılarak 

değer haritaları üretilmiştir. CBS programında değere etki eden faktörler için bir 

katsayının oluşturulması ve buna bağlı olarak değer haritalarının çıkarılması, tarım 

arazilerinin değerlemesinde geleneksel olarak kullanılan yöntemler ile 

karşılaştırıldığında bazı üstün yönlerinin olduğu görülmektedir.  

Tarım arazilerinin değerlemesinde gelir yöntemi uygulandığında sadece rantın 

kapitalizasyon oranına bölünmesiyle değer belirlenmekte iken, CBS teknolojisinin 

kullanılmasıyla hem yasal ve teorik olarak kullanılması gereken yöntem 

uygulanmakta hem de değere etki eden faktörlerin konumsal ifadesi mümkün 

olmaktadır. Bu yaklaşımla yapılacak değerleme işlemleri objektiflik içereceğinden, 

değerleme konusundaki tarafların zarar görmesi engellenmiş olacak ve konunun 

yargıya taşınmasına gerek kalmayacaktır. Gelir yöntemine göre yapılan değerlemede 

arazinin geliri dışındaki nitelikleri dikkate alınmadığından objektiflik sözkonusu 

olmamakta ve bu nedenle taraflar zarar görebilmektedir. Ayrıca CBS teknolojisiyle 
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yapılan değerlemede, klasik yöntemlerin aksine zaman ve emek israfı olmamaktadır. 

Bunun yanı sıra CBS teknolojisiyle üretilen değer haritaları, değeri belirlenecek 

arazinin konumsal özelliklerine görsel bir boyut kazandıracaktır. Bilirkişilerin keşif 

sırasında yapması gereken gözlemleri ve ölçümleri değer haritaları fazlasıyla 

sunmaktadır.  

Tarım arazilerinin değerleme işlemlerinin yaygın olarak yapıldığı 

kamulaştırma, vergilendirme, arazi toplulaştırması gibi kamusal çalışmalarda 

uygulama öncesi değer haritalarının hazırlanması ve gerekli işlemlerin bu haritalar 

üzerinden yürütülmesi, uygulama sonrası karşılaşılacak problemleri ortadan 

kaldırmaya yarayacaktır. Örneğin kamulaştırma yapılacak bir alanda oluşturulacak 

değer haritaları parseller arasındaki değer dağılımını yansıtacağından, kamulaştırma 

sonrası hukuki davaların kolaylıkla çözümlenmesine fayda sağlayacaktır. Zira, 

mevcut durumda yapılan kamulaştırma çalışmalarında çok sayıda hukuki dava 

devam etmektedir.   

5.9. Arazi Sahiplerinin Arazi Satışları Hakkında Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi 

İncelenen toplam 70 adet parselin % 59’u miras yolu ile % 41’i ise satın alma 

yolu ile elde edilmiştir. Miras yolu ile edinim şekli, kapitalizasyon oranının tespiti 

için yapılan anketlerde % 40 oranındayken değer tespiti için yapılan anketlerde bu 

oran % 73’tür. Bu durum, kapitalizasyon oranının satışa konu olan araziler üzerinden 

hesaplanmasına karşın Türk çiftçisinin atadan kalma toprağa olan bağlılığından 

dolayı satma eğiliminde olmadığının göstergesidir.  

Satışa konu olan parsellerin % 43’ünün arazi sahiplerinin sahip oldukları 

borçlarından dolayı, % 37’sinin nakit paraya olan ihtiyacından dolayı, % 10’unun 

yatırım amaçlı olarak geriye kalanın ise araziyi işlemek için yardımcısının olmaması 

ya da sağlık problemlerinin olmasından dolayı satışı gerçekleşmiştir. Söz konusu 

parselleri satın alan kişilerin % 85’i aynı köyde ikamet eden köylüler iken, geri kalan 

kısmını farklı köylerde ikamet eden köylüler oluşturmaktadır. Arazi sahiplerinin 

%57’si satış bedelini peşin olarak, % 43’ü ise taksit şeklinde elde etmiştir. 
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Tarım arazileri için belirli bir piyasanın olmamasından ve sahipleri nezdinde 

tarım arazilerinin diğer taşınmazlara göre farklı pozisyonda olmasından dolayı arazi 

sahipleri, arazi satmak istediklerinde ve satış işlemleri sırasında bazı sorunlarla 

karşılaşmaktadırlar. 

Grafik-2: Arazi Satışında Karşılaşılan Sorunlar 

 

Tarım arazileri için bir piyasanın olmaması nedeniyle, çalışma alanında  %70 

oranında satılmak istenilen araziye olan talebin az olması ya da hiç olmaması sorunu 

ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca tarım hukukunun en büyük problemlerinden biri olan 

tarım arazilerinin miras yolu ile el değişimi sırasında tapu işlemlerinin 

gerçekleştirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan tarım arazilerinin hisseli olması sorunu 

% 23 oranındadır.  

Alım-satıma konu olan her malın alımında dikkat edilen kriterler vardır. 

Çalışma alanında tarım arazisi alımında dikkat edilecek kriterler değerlendirmeye 

alınmış ve % 29 ile en yüksek oranda arazinin verimine dikkat edildiği belirlenmiştir. 

İkinci sırada % 27 oranında arazinin nevine, yani sulu ya da kuru olmasına, üçüncü 

sırada ise % 15 oranında tapu kaydının olmasına dikkat edilmektedir. Ayrıca % 6.3 

oranlarında arazinin şeklinin düzgün olması ve yerleşim birimine yakın olması, %5.6 

oranında ise yaşadığı yerde olması kriterleri yer almaktadır. Geriye kalan % 10.8 
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Köyde tarım arazisi almak isteyenlerin çok az sayıda olması yada hiç olmaması
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oranı; arazinin büyüklüğü, taşlı olmaması, yola yakın olması ve eğim gibi kriterlerin 

toplamını ifade etmektedir.   

Grafik-3: Arazi Alırken Dikkat Edilen Kriterler 

 

Arazi alırken dikkate alınan kriterlerin önem derecesine göre sıralanması 

istenildiğinde % 38 oranında arazinin nevi, % 28.6 oranında arazinin verimi ve % 

21.4 oranında tapu kaydının bulunması kriterleri ilk sırada belirtilmiştir. 

Taşınmazların değerini etkileyen fiziksel, sosyal ve ekonomik faktörler vardır. 

Çalışma alanında tarım arazilerinin değerini etkileyen faktörler hakkında arazi 

sahiplerinin görüşleri alınmıştır. Arazinin değerine % 34.3 oranında verimli olması, 

% 20.7 oranında tapu ve kadastro işlemlerinin yapılmış olması ve % 16.4 oranında 

şeklinin düzgün olmasının etki ettiği vurgulanmıştır.  
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Grafik-4: Tarım Arazilerinin Değerini Etkileyen Faktörler 

   

 Arazinin değerini etkileyen faktörlerin önem derecesine göre sıralanması 

istenildiğinde % 38.6 oranla arazinin verimli olması, % 31.4 oranla tapu- kadastro 

işlemlerinin yapılmış olması ve % 12.8 oranla sulama olanağının bulunması 

faktörleri ilk sırada yer almaktadır. 

 Kırsal alana tarıma dayalı bir sanayinin kurulmasının artı değer katacağı 

düşüncesiyle çalışma alanı olarak Çumra Şeker Fabrikası çevresi seçilmiştir. Yapılan 

araştırmada Çumra Şeker Fabrikası’nın arazi değerlerine olumlu yönde bir etkide 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Arazi sahiplerinin sadece % 11.4’ü Çumra Şeker 

Fabrikasının arazi değerlerine etki ettiğini, bunun da % 37.5’i arazi fiyatlarının 

yükselmesi yönünde etkisi olduğunu belirtmektedir. Şeker fabrikasının arazi 

değerlerinde artış sağladığını belirten bu grubun şeker fabrikasına çok yakın 

mesafede arazilere sahip üreticiler olduğu belirlenmiştir. Bu artışın nedeni ise 

özellikle şeker pancarı üreticilerinin pazara ve hammaddeye yakın olmasının hem 

arazinin maliyetlerinin azalmasına hem de arazinin rahatlığına (the amenity of land) 

etki etmesi olarak açıklanabilir.  
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Çumra Şeker Fabrikasının yöreye olan etkileri üzerine değerlendirmeler 

yapılmıştır. Fabrikanın yörede kurulması ile arazi sahiplerinin değerlendirmelerinde 

% 27.6 oranında yetiştirdikleri şeker pancarının pazara daha yakın olduğu, % 25.7 

oranında iş imkanı sağladığı ve % 9.5 oranında hammaddenin kolay temin edildiği 

görüşleri yer almaktadır. Buna karşın  % 16.1 oranında çevre kirliliğine neden olması 

ve % 9.5 oranında yer altı sularının azalması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. 

Ayrıca fabrikanın yörede kurulması ile şeker pancarı kotasının artmasına rağmen 

şeker pancarı alımı yapan ve belirli merkezlerde yer alan kantarların kaldırılmasıyla 

bazı köyler için ürün alım merkezlerinin mesafesi artmıştır. Bu da bazı üreticiler için 

nakliye maliyetinin artmasına neden olmuştur. Fabrikanın mera alanına 

kurulmasından dolayı hayvanların otlatma alanının daralması da arazi sahiplerinin 

belirttiği diğer olumsuz etkidir.  

Grafik-5: Çumra Şeker Fabrikasının Yöreye Etkisi 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

6.1. Araştırma Sonuçları 

Tarım arazilerinin değerlemesinde CBS’nin kullanılması ve gelir yönteminin 

geliştirilmesi amacıyla yeni yöntemlerin önerilmesi amaçlanan çalışmada, çalışma 

alanı olarak Konya ili Çumra ilçesi seçilmiştir. Çalışma alanında değer tespiti için 40 

adet, kapitalizasyon oranı tespiti için 30 adet olmak üzere toplam 70 adet anket 

yapılmıştır.  

Tarım arazilerinin değerlemesi gelir yöntemine göre yapıldığından, bu 

yöntemde yıllık ortalama net gelirin kapitalizasyon oranına oranlanması ile birim 

arazi değeri belirlenmektedir. Ortalama yıllık net gelirin hesaplanması için çalışma 

alanında yaygın olarak uygulanan münavebe sistemi belirlenmiştir. Bu münavebe 

sistemlerinden en fazla yıllık ortalama gelire (176.55 TL/da) sahip olan mısır- 

buğday-şeker pancarı-arpa münavebe sistemidir. Çalışma alanında yaygın olarak 

yetiştirilen ürünler buğday, arpa, şeker pancarı, fasulye, mısır ve kabak olarak tespit 

edilmiştir. Kapitalizasyon oranının belirlenmesi için çalışma alanını temsil edecek 

özellikte ve yakın zamanda gerçek satışı yapılmış 30 adet tarım arazisinin satış 

değerleri ve yıllık net gelirleri tespit edilerek toplam yıllık net gelir toplam satış 

değerine oranlanmıştır. Çalışma alanı için ortalama kapitalizasyon oranı % 6.7 olarak 

hesaplanmıştır. Gelir yöntemine göre çalışma alanındaki tarım arazilerinin değeri 

uygulanan münavebe sistemine göre değişmekle birlikte 1336.57 TL/da ile 

2617.91TL/da arasında belirlenmiştir. 

Çalışmada tarım arazisi sahiplerinin arazi satışları hakkında görüşleri 

değerlendirilmiştir. İncelenen 70 adet parselin % 59’u miras yolu ile % 41’i satın 

alma yolu ile elde edilmiştir. Satışa konu olan parsellerin % 43’ünün borçtan dolayı, 

% 37’sinin nakit paraya ihtiyaç olduğundan dolayı, % 10’unun yatırım amaçlı olarak, 

geriye kalanın ise araziyi işlemek için yardımcısının olmaması ya da sağlık 

problemlerinden dolayı satışı gerçekleşmiştir. Parselleri satın alan kişilerin % 85’inin 

aynı köyde ikamet eden köylüler olduğu belirlenmiştir. Arazi sahiplerinin % 57’si 

satış bedelini peşin, % 43’ü taksitli olarak elde etmiştir.  
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Tarım arazilerinin satışında % 70 oranında en önemli problemin satışı istenilen 

araziye talebin az olması ya da hiç olmaması olduğu tespit edilmiştir. İkinci sırada 

önemli problem ise arazilerin hisseli olmasıdır. Tarım arazilerinin alımında dikkat 

edilecek kriterlerden en önemlisinin % 29 oranla arazinin verimli olduğu belirlenmiş 

olup, bunu % 27 oranla arazinin nevi ve % 15 oranla tapu kaydının olması takip 

etmiştir. Arazinin değerine etki eden faktörler değerlendirildiğinde % 34.3 oranla 

verimli olması, % 20.7 oranında tapu ve kadastro işlemlerinin yapılmış olması ve % 

16.4 oranında şeklinin düzgün olmasının etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma yöresinde kurulan ve yöreye önemli katkılar sağlayan Çumra Şeker 

Fabrikasının tarım arazilerinin değerine olumlu bir etkide bulunmadığı arazi sahipleri 

ile yapılan görüşmelerde tespit edilmiştir. Çumra Şeker Fabrikasının yöreye olan 

etkileri ise % 27.6 oranında şeker pancarı için pazara yakın olması, % 25.7 oranında 

iş imkanı sağlaması ve % 9.5 oranında hammaddeye yakın olması şeklinde tespit 

edilmiştir. 

Çalışmada tarım arazilerinin değerlemesi için geleneksel yöntemlerin (gelir ve 

pazar yöntemleri) dışında farklı yöntemler ve ekonometrik modeller kullanılmıştır. 

Satış fiyatı ile gelir arasındaki ilişkiyi bir faktör ya da oran şeklinde ifade eden Brüt 

Gelir Çarpanı yöntemine göre araştırma yöresi için Çarpan 3.70 olarak tespit 

edilmiştir. Bu çarpanın ortalama GSÜD ile çarpılması sonucu ortalama arazi değeri 

1505.90 TL/da olarak hesaplanmıştır. Bu değer ortalama bir değer olup, arazinin özel 

niteliklerini temsil etmediğinden bu yöntem ile objektif bir değer belirlemek güç 

görünmektedir. 

Tarım arazilerinin değerlemesinde değere etki eden faktörlerin 

değerlendirilmesinde yaygın olarak Çoklu Regresyon Modeli kullanılmaktadır. 

Çalışmada Regresyon Modelinde arazi değeri bağımlı değişken olarak alınırken, 

bağımsız değişken olarak nüfus, yerleşim birimine uzaklık, yola uzaklık, arazi 

verimi, arazi biçimi, ulaşım olanakları, sulama olanakları, sağlık koşulları ve arazi 

piyasası durumu faktörleri ele alınmıştır. Nüfus değişkeni anlamlı çıkmadığı için ve 

arazi biçimi değişkeni diğer değişkenlerle yüksek derecede ilişkili olduğu için 

modele alınmamıştır. Analiz, gelir ve pazar değeri için ayrı ayrı uygulanmış olup, 
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gelir değerini etkileyen faktörler için R2 % 96.9 ve F değeri 175.11 çıkarken pazar 

değerini etkileyen faktörler için R2 % 95.1 ve F değeri 110.19 olarak bulunmuştur. 

Gelir değeri için yapılan analizde yola uzaklık, ulaşım olanakları ve arazi piyasası % 

1, sulama olanakları ve sağlık koşulları % 5, yerleşim birimine uzaklık ise % 10 

seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Pazar değeri için yapılan analizde ise yola uzaklık 

ve sağlık koşulları % 5, diğer faktörler % 10 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Bu 

sonuçlar, analize alınan faktörlerin arazi değeri için dikkate alınması gerektiğini 

istatistiki olarak açıklamaktadır.  

Değere etki eden faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılan diğer model olan 

Hedonik Fiyat Modeli de hem gelir değeri için hem de pazar değeri için 

uygulanmıştır. Bu modelde Logaritmik ve yarı logaritmik fonksiyonlar ile analizler 

yapılmış olup, her iki model de % 1 önem seviyesinde anlamlı bulunmuştur. 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, taşınmaz değerlemesi yöntemlerinde katkı 

sağlamış ve gelişmiş matematiksel veya kantitatif yöntemler ve modeller kullanılarak 

değerleme yapabilme imkanı sağlamıştır. Tarım arazilerinin değerlemesinde klasik 

yöntemler ve Regresyon Analizi, Hedonik Fiyat Modeli gibi istatistiksel modellerin 

dışında Fuzzy Logic (Bulanık Mantık), Gri İlişkisel Analiz ve Analitik Hiyerarşi 

Süreci gibi ileri yöntemlerin kullanılması da mümkündür.  

Tarım arazilerinin değerlemesinde kullanılan klasik yöntemlerin dışında bu 

çalışmada kullanılan yöntemlerden biri Gri İlişkisel Analizdir. Farklı kaynaklardan 

gelen faktörleri aynı birimde toplayarak belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yarayan bu 

yöntemde kapitalizasyon oranını ve değeri etkileyen faktörler için 1-5 arasında 

puanlar verilmiştir. Yapılan matematiksel analizler sonucunda 0-1 arasında her bir 

parsel için Gri İlişkisel Dereceler bulunmuş olup, bu dereceler klasik yöntemle 

araştırma yöresi için bulunan kapitalizasyon oranından çıkarılarak her bir parsel için 

% 5.72- % 6.16 arasında kapitalizasyon oranı belirlenmiştir.   

Değer haritası üretmek için kullanılan altlıkların ağırlıklarının belirlenmesi için 

AHP yöntemi kullanılmıştır. Analizde değer haritasına altlık olarak kullanılan ve 

değere etki eden faktörler ele alınmış ve bu faktörlerin değerlemedeki önemlerine 
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göre konunun uzmanlarından alınan yardımla puanlama yapılmıştır. Analizde 

AKKS, bitki deseni, jeolojik yapı, kırsal merkeze uzaklık, yola uzaklık, sulama 

kanalına uzaklık ve ilçe merkezine uzaklık faktörleri alınmış olup, tutarlılık testini 

geçen bu faktörler için incelenen her bir parsele göre ağırlıklar belirlenmiştir. 

Faktörlerin genel önem dağılımına bakıldığında AKKS % 24.22, bitki deseni % 

23.31, sulama kanalına uzaklık % 17.92, jeolojik yapı % 11.33, kırsal merkeze 

uzaklık % 7.74, yola uzaklık % 7.74 ve ilçe merkezine uzaklık % 7.74 önemli 

bulunmuştur. İncelenen parsellerin toplam pazar değeri parseller için değeri etkileyen 

faktörler bazında elde edilen ağırlıkların toplamına oranlandığında araştırma yöresi 

için bir karşılaştırma oranı belirlenmekte olup, bu oran bir parselin ağırlığı ile 

çarpıldığında arazi değeri bulunmaktadır. 

Çalışmanın esas amacını oluşturan tarım arazilerinin değer haritalarının 

oluşturulmasında ilk aşama olarak, değere etki eden faktörler dikkate alınarak ilgili 

kurum ve kuruluşlardan elde edilen haritalar ve uydu görüntüsü ile altlıklar 

oluşturulmuştur. Tarım arazilerinin değerine etki eden faktörler olarak bitki deseni, 

AKKS, anayola uzaklık, tali yola uzaklık, köy merkezine uzaklık, ilçe merkezine 

uzaklık, su kaynağına uzaklık ve toprak kalite grubu olmak üzere sekiz faktör ele 

alınmıştır. Bu faktörler bazında elde edilen altlıkların sayısallaştırma işlemi, mesafe 

ile ilgili faktörlerin Buffer Analizi ve katmanların her biri piksellere ayrılarak belli 

bir mekanın alansal olarak ifade edilmesinde yararlanılan Grid Analizi, ArcGIS 9.3 

programında yapılmıştır. Değer haritalarında verilerin tutulması ve analiz yapılması 

için her bir faktöre konuların uzmanı olan kişilerden alınan görüşler doğrultusunda 

puanlar verilmiştir. Faktörlerin ağırlıkları ise AHP yöntemi ile elde edilmiştir. Her 

bir faktör için oluşturulan katmanların öznitelik tablolarına bu puanlar, ağırlıklar ve 

gelir yöntemine göre değerleme yapabilmek için gerekli olan rant ve kapitalizasyon 

oranı girilmiştir. Öznitelik tablosuna girilen kapitalizasyon oranı, Gri İlişkisel Analiz 

yöntemiyle her bir parsel için hesaplanmış oranlardır.  

ArcInfo programında yapılan analizler sonucunda, incelenen parseller için dört 

farklı değer haritası üretilmiştir; nominal değer haritası, gelir yöntemine göre değer 

haritası, Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre değer haritası, AHP yöntemine göre 
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değer haritası. Değere etki eden faktörlerin araştırma bölgesindeki parsellerle 

ilişkilendirerek istenildiğinde rayiç değere dönüştürülebilen katsayılar elde etmek 

amacıyla Nominal Değerleme Yöntemi uygulanmış ve 2.70 ile 8.20 arasında nominal 

birim değerler elde edilmiştir. Nominal birim değerler, analize alınan faktörlere göre 

değişiklik göstermektedir. Değere etki eden faktörler ayrı ayrı değer haritasına dahil 

edildiğinde tüm faktörler önemli bulunmakla birlikte, en önemli faktörlerin AKKS ve 

sulama kanalına uzaklık olduğu belirlenmiştir. Ancak tüm faktörler değerlendirmeye 

alındığı takdirde, objektif bir arazi değerine ulaşılacağı sonucuna varılmıştır. 

Geleneksel yöntem olan gelir yöntemine göre incelenen parsellerin değeri 1337 

TL/da ile 2617 TL/da arasında belirlenmiştir. Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle her bir 

parsel için elde edilen kapitalizasyon oranı kullanılarak üretilen değer haritasında, 

incelenen parsellerin değerleri 1470 TL/da ile 2880 TL/da arasında bulunmuştur. 

AHP yöntemi kullanılarak elde edilen değer haritasında, incelenen parsellerin 

değerleri 1500 ile 4100 TL/da arasında bulunmuştur. Arazi değerleri arasındaki bu 

farklılığın nedeni, her bir parselin farklı değere etki eden faktörlere sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. AHP yöntemi kullanılarak elde edilen değer haritası, aynı 

zamanda nominal değerin parasal değere dönüştürülmesini ifade etmektedir. 

Çalışmada incelenen parsellerin dışındaki parseller için değere etki eden faktörler 

bazında nominal değerler elde edilmiş olup, araştırma yöresinde değeri belirlenmek 

istenilen bir parselin rantı ve kapitalizasyon oranı tespit edildiği takdirde objektif bir 

değer belirlemek mümkün olacaktır.  

Çalışmada elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda tarım arazilerinin 

değerlemesinde CBS’nin kullanılıp değer haritaları üretilmesi ve gelir yöntemini 

destekleyici nitelikte yöntemler önerilmesi, değerleme bilimine farklı bir boyut 

getirmektedir. Bu çalışmada uygulanan yöntemler sadece teorik olarak kalmayıp, 

değerleme faaliyetlerinde uygulamaya geçirilebilir niteliktedir.  

6.2. Değerlendirme 

Dünyadaki bilgi ekonomisi ve bilgi toplumunun oluşum süreçlerindeki hız ve 

bu nedenle doğan yeni ekonomik, sosyal gelişmeler ve ihtiyaçlar taşınmaz 
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değerlemesi alanında yenilikleri gerektirmiştir. Türkiye’de ise son yıllarda gelişen 

taşınmaza dayalı sermaye piyasası araçlarının yaygınlaşması, taşınmazların objektif 

ve bilimsel olarak değerlemelerini gerektirmektedir. Son yıllarda büyük ilgi gören 

taşınmaz değerlemesi biliminin standart bir şekilde, uluslararası değerleme 

standartlarına uygun bir yasal çerçevede, teorik temeli güçlü uzmanlar tarafından 

güvenilir ve doğru değer tespiti yapılarak profesyonelleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

çerçevede bilgi ve teknoloji çağının gerektirdiği tüm yenilikleri takip ederek ilgili 

konulara uyarlanıp uygulamaya geçirilmelidir. 

Taşınmaz değerlemesi konusunda uzmanlaşmış olan gelişmiş ülkelerde, 

bilgisayar destekli değerleme sistemi sayesinde taşınmaza ait tüm bilgiler kayıt 

altında tutularak sertifikalı uzman bilirkişiler tarafından yapılmakta iken, Türkiye’de 

hiçbir sistem olmamakla birlikte bilirkişi insiyatifini içeren yöntemler uygulanarak 

değerleme yapılmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde taşınmaz değerleri geçmişte 

sadece mal sahiplerinin ya da satış elemanlarının görüşleri ile belirlenmekte iken, 

günümüzde CBS gibi bilgi teknolojisine dayalı karar-destek sistemlerinden 

yararlanma çalışmaları sürmektedir. Taşınmaz değerlemesinde konuma bağlı 

verilerin çok olması CBS’nin önemini artırmaktadır. CBS teknolojisinin 

yaygınlaşması ile birlikte farklı disiplinler tarafından kullanımının artması, disiplinler 

arası işbirliklerini artırmıştır. Taşınmaz değerlemesinde CBS teknolojisinin 

kullanılması, taşınmazlarla ilgili birçok işlemde (vergilendirme, kamulaştırma, alım-

satım gibi) objektif ve hızlı çözümler sağlayabilecektir. CBS teknolojisiyle elde 

edilen taşınmaz değer haritaları farklı disiplinler tarafından değişik amaçlarla 

kullanılmaktadır. Taşınmaz değer haritalarının bilgisayar ortamında hazır olması 

proje uygulamalarında fayda sağlayacaktır. Değerlemeye konu olan taşınmazların 

çevresel, fiziksel ve sosyal nitelikli konumlarının bir harita üzerinde gösterilmesi 

objektif bir değerleme işlemine imkan sağlamaktadır. Bu sayede taşınmazın değerine 

hangi faktörlerin nasıl etki ettiği görülmektedir.  

Taşınmazın değerine etki eden faktörlerin matematiksel olarak ifade edilmesi, 

taşınmaza objektif bir şekilde değer belirlemede büyük ölçüde yardımcı olacaktır. 

Taşınmaz değerlemesinde model oluşturup, bu modelin bilgi sistemine aktarılması 
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değerleme faaliyetlerinde standardizasyonun oluşturulmasını sağlayacaktır. 

Değerlemede bir standardın geliştirilmesi, değerleme konusunun paydaşlarına büyük 

kolaylıklar sunacaktır. Zira taşınmazların değerlemesinde hem değerlemeyi yapan 

kişiler hem taşınmaz sahipleri hem de ilgili olabilecek kurum ya da kuruluşlar çeşitli 

zararlar görebilmektedir.  

Tarım arazilerinin değerleme faaliyetinin en fazla görüldüğü alan kamulaştırma 

faaliyetleridir ve kamulaştırma bedelinin tespitinde yaşanılan anlaşmazlıklar büyük 

bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların çözümlenmesinde CBS tekniğiyle 

oluşturulan bir sistem ve değere etki eden faktörlerin sayısal olarak değerlendirmeye 

alınarak değere yansıtılması büyük yarar sağlayacaktır. Kamulaştırma Kanununda 

değere etki eden faktörler “bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüler” 

olarak ifade edilmekte olup, bu ifade belirsizlikler içerdiğinden değerleme 

faaliyetlerinde sorunlara neden olmaktadır. Kamulaştırma Kanununda öngörülen 

tarım arazilerine gelir yöntemine göre değerleme yapılması gerekliliği göz ardı 

edilmeden, çalışmada önerilen Gri İlişkisel Analiz ve AHP yöntemi ile değere etki 

eden faktörlerin değere eklenmesi bu sorunu çözümlemektedir. Gri İlişkisel Analiz 

ile her parsel için özel olarak kapitalizasyon oranı tespit etmek heterojen yapıdaki 

tarım arazileri için ortalama bir kapitalizasyon oranı kullanılması problemini ortadan 

kaldırmaktadır. AHP yöntemi ise her bir parsel için değeri etkileyen her faktörün ayrı 

ayrı etki derecelerini belirleyerek değere eklenmesini sağlamaktadır. CBS tekniğiyle 

ve Gri İlişkisel Analiz, AHP yöntemi ile belirlenen değerlerin klasik yöntemler olan 

pazar değeri yöntemi ve gelir yöntemi ile belirlenen değerlerden daha fazla olduğu 

araştırma sonuçlarında görülmektedir. Bunun nedeni, değere etki eden faktörlerin 

değerlendirmeye alınarak değere eklenmesidir. Bu yöntemle tarım arazileri için 

objektif bir değer belirlemek mümkün olmaktadır.  

Tarım arazilerinin değerlemesinde CBS tekniğinin uygulanması insan hatası 

olasılığının azalmasına, zaman tasarrufuna ve doğruluk olasılığının yüksek olmasına 

imkan sağlamaktadır. Değere etki eden faktörlerin ayrı ayrı CBS ortamında ifade 

edilebilme imkanı değerin doğruluk olasılığını artırırken, CBS tekniği ile 

değerlemede bir bilgi sisteminin oluşturulması hem veri toplama aşaması için 



 

 

194

 

zamandan tasarruf sağlayacak hem de sistem mantığından ötürü insan hatasının 

azalması önlenecektir. Türkiye’de tarım arazilerinin değerleme işlemleri, gelişmiş 

ülkelerde taşınmaz değerlemesinde olduğu gibi tüm tarım arazileri ile ilgili bütün 

bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlayacak şekilde bir sistem çerçevesinde 

yürütülmeli ve bu sistemin tek bir noktadan yönetilmesi için kurumsal bir 

organizasyon sağlanmalıdır.  

Çalışmanın amacını oluşturan ve aynı zamanda çalışmada önerilen tarım 

arazilerinin değerlemesinde CBS’nin kullanılması ve gelir yöntemine Gri İlişkisel 

Analiz ve AHP yönteminin entegre edilmesi ile geliştirilen bu yeni yaklaşımın 

uygulamaya geçirilmesi tarımsal değerleme bilimine ve değerleme faaliyetlerine 

ciddi anlamda bir katkı sağlayacaktır. Bu uygulamaların tarımsal değerleme 

faaliyetlerinin paydaşları ile paylaşılması, çalışmanın hayata geçirilerek tarımsal 

değerleme literatüründe yerini almasını sağlayacaktır.  

Tarım arazilerinin değerlemesini bir sistem dahilinde yürütme işinin kurumsal 

bir çerçevede yapılandırılması hem güven ortamı sağlayacak hem de ihtiyacı olan 

herkesin ulaşabileceği bir merkezde toplanmış olacaktır. Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı bünyesinde işleyen ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) benzeri bir sistemin tarım 

arazilerinin değerlemesi için geliştirilmesi, bir veri tabanının oluşturulması ve 

paydaşlar ile sürekli veri alış-verişinin sağlanması görevlerini yerine getirecek bir 

kamu kurumunun yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Bu kurumda çalışacak personelin 

değerleme ve tarım konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Böyle bir 

kurumsal yapının işlevselliği için öncelikle alt yapısının oluşturulması gerekmekte 

olup, bunun için ülke genelinde veri tabanı oluşturulmalıdır. Ülke genelinde bir veri 

tabanının oluşturulması için, oluşturulacak kurumsal yapının il düzeyinde alt 

birimlerinin oluşturulması gerekmektedir. Zira her ilde yapısal farklılıklar 

olduğundan, en doğru değerleme bu birimlerde çalışacak uzman kişiler tarafından 

yapılacaktır. Oluşturulacak veri tabanının CBS teknolojisiyle sistem haline 

getirilmesi, kamulaştırma, kredilendirme, vergilendirme, miras, tarım sigortaları, 

arazi toplulaştırma gibi birçok faaliyet için değerleme işlemlerini zaman, emek ve 

maliyet açısından elverişli hale getirecektir. 
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International Valuation Standards 
Ninth Edition 
 

Introduction 
1. The International Valuation Standards Board (IVSB) is the standard-setting body of the International Valuation 

Standard Council (IVSC). The IVSB members are appointed by the IVSC Trustees having regard to criteria set out 
in the By Laws of the organisation and the IVSB has autonomy in the development and approval of the International 
Valuation Standards (IVS).  

 
2. Valuations are widely used and relied upon in the financial and other markets, whether for inclusion in financial 

statements, for regulatory compliance or to support secured lending and transactional activity. The objective of the 
IVSB is to contribute to the efficiency of those markets by providing a framework for the delivery of credible and 
consistent valuation opinions. The IVSB achieves this objective by developing and maintaining the IVS and 
promoting the use of those standards.  

 
3. The IVS are designed to:  

(a) promote consistency and aid the understanding of valuations of all types by identifying or developing 
globally accepted principles and terminology,  

(b) identify and promulgate common principles for the undertaking of valuation assignments and the 
reporting of valuations,  

(c) identify the appropriate valuation objectives and solutions for the major purposes for which valuations 
are required,  

(d) identify specific issues that require consideration when valuing different types of assets or liabilities,  
(e) promote the convergence of existing valuation standards that are in use in different sectors and states.  

 
4. The material in these standards meets at least one of the above criteria.  

 
5. Where a statement is made that a valuation will be or has been undertaken in accordance with these standards, it is 

implicit that all relevant individual standards are complied with. Where a departure is necessary to comply with any 
legislative or regulatory requirements, this should be clearly explained.. 

 
6. In developing the IVS, the IVSB:  

(a) follows due process in the development of any new standard that involves consultation with providers 
and users of valuation services, and public exposure of all new standards and material alterations to 
existing standards,  

(b) liaises with other bodies that have a standard setting function for valuation within a defined geographic 
area or for a defined sector or group of individuals,  

(c) is subject to oversight by the Board of Trustees of the IVSC to ensure that it acts in the public interest.  
 

7. IVSC is the successor body to the International Valuation Standards Committee, which from the early 1980s until 
2007 developed and published the IVS. In 2006 and 2007, the outgoing Committee established a Critical Review 
Group with a remit of considering how the standards could be improved to meet the requirements of the evolving 
market for valuation. The report of the Critical Review Group was published and comments invited on its 
recommendations. The IVSB has accepted the major recommendations of the Critical Review Group in developing 
this, the ninth edition of the standards. This has resulted in major changes to the scope and presentation of the 
standards.  

 
Assets and Liabilities  

8. The standards apply to assets and liabilities. To assist the legibility of these standards, the words asset or assets are 
deemed to include liability or liabilities, except where it is expressly stated otherwise, or is clear from the context 
that liabilities are excluded.  

 
Structure  

9. In this new edition, the standards are organised as follows:  
 
100 Series – General Standards  

10. The General Standards have general application for all valuation purposes, subject only to specified variations or 
additional requirements in standards that are appropriate to specific applications or to specific types of asset or 
liability.  

IVS 101 – General Concepts and Principles IVS 102 – Valuation Approaches  
IVS 103 – Bases of Value IVS 104 – Scope of Work  
IVS 105 – Valuation Reporting  
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200 Series – Application Standards 
11. The Application Standards describe common different purposes for which valuations are required, relate these to the 

IVS general standards and set out any specific valuation requirements for each purpose.  
IVS 201.01 – Fair Value under International Financial Reporting Standards IVS 201.02 – Valuations for Depreciation  
IVS 201.03 – Valuations for Lease Accounting IVS 201.04 – Valuations for Impairment Testing  
IVS 201.05 – Valuations of Property, Plant and Equipment in the Public Sector IVS 202.01 – Valuations of Property Interests 
for Secured Lending  
 

300 Series – Asset Standards  
12. The Asset Standards describe matters that influence the value of different types of asset, how the principles in the 

General Standards are applied to their valuation and any variations or additional requirements to these principles.  
IVS 301.01 – Valuations of Businesses and Business Interests IVS 301.02 – Valuations of Intangible Assets  
IVS 302.01 – Valuations of Plant and Equipment IVS 303.01 – Valuations of Property Interests IVS 303.02 – Valuations of 
Historic Property  
IVS 303.03 – Valuations of Investment Property under Construction IVS 303.04 – Valuations of Trade Related Property  
IVS 304.01 – Valuations of Financial Instruments  
IVS 305.01 – reserved for future standard on valuing non financial liabilities IVS 306.01 – reserved for future standard on 
Biological Assets IVS 307.01 – reserved for future standard on Extractive Industries  
 
The Glossary  

13. The Glossary contains definitions of those words or phrases italicised and used throughout the IVS. Definitions that 
are only used in the context of a particular standard are only defined in that standard.  

 
Changes from Previous Editions 

14. The IVS set a framework for valuation practice and explain high level principles and terminology to help valuers 
achieve consistency and users understand valuations that are received. They do not give instructions on how to 
estimate value on a case by case basis, study different methods in detail or contain other educational material on 
valuation.  

 
15. Accordingly material in the previous editions that fell into the above categories has been removed. Separately from 

the IVS, IVSC is in the process of developing Technical Information Papers that will update and expand on some of 
this material, together with several new projects.  

 
General Concepts and Principles 
Price, Cost and Value 

1. Price is a term used for the amount asked, offered or paid for a good or service. Because of the financial capabilities, 
motivations or special interests of a given buyer or seller, the price paid for goods or services may be different than 
the value which might be ascribed to the goods or services by others. Price is factual and, generally, an indication of 
a relative value placed upon the goods or services by the particular buyer or seller under specific circumstances.  

 
2. Cost is the amount required to create or produce the good or service. When that good or service has been completed, 

its cost is a fact. Price is related to cost because the price paid for a good or service becomes its cost to the buyer.  
 

3. Value is not a fact but an estimate of the likely price to be paid for goods and services in an exchange or a measure 
of the economic benefits of owning those goods or services. Value in exchange is a hypothetical price and the 
hypothesis on which the value is estimated is determined by the valuation objective. The value to the owner is an 
estimate of the benefits that would accrue to a particular owner or beneficiary of the goods or services.  

 
4. The word valuation can be used to refer to the estimated value (the valuation conclusion) or to refer to the 

preparation of the estimated value (the act of valuing). In these standards it should generally be clear from the 
context which meaning is intended. Where there is potential for confusion or a need to make a clear distinction 
between the alternative meanings, additional words are used.  

 
The Market  

5. A market is the environment in which goods and services trade between buyers and sellers through a price 
mechanism. The concept of a market implies that goods or services may be traded among buyers and sellers without 
undue restriction on their activities. Each party will respond to supply-demand relationships and other price-setting 
factors as well as to their own understanding of the relative utility of the goods or services and individual needs and 
desires.  

 
6. In order to undertake valuations based on the estimated price that would be paid for an asset, it is of fundamental 

importance to understand the extent of the market in which that asset would trade. This is because the price that can 
be obtained will depend upon the number of buyers and sellers in the particular market on the material date. To have 
an effect on price, buyers and sellers must have access to that market. A market can be defined by various criteria. 
These include:  

(a) the goods or services that are traded, eg, the market for motor vehicles is distinct from the market for 
gold  

(b) scale or distribution restraints, eg, a manufacturer of goods may not have the distribution or marketing 
infrastructure to sell to end users and the end users may not require the goods in the volume at which they 
are produced by the manufacturer.  
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(c) geography, eg, the market for similar goods or services may be local, regional, national or international.  
 

7. However, although at any point in time a market may be self contained and be little influenced by activity in other 
markets, over a period of time markets will influence each other. For example, on any given date the price of a 
commodity in one state may be higher than could be obtained for an identical asset in another. If any possible 
distorting effects caused by government trading restrictions or fiscal policies are ignored, suppliers would, over time, 
increase the supply of the commodity to the state where it could obtain the higher price and reduce the supply to the 
state where the price was lower, thus bringing about a convergence of prices.  

 
8. Unless otherwise clear from the context, references in IVS to the market mean the market in which the asset or 

liability being valued is normally exchanged on the date of valuation and to which most participants in that market, 
including the current owner, normally have access.  

 
9. Markets rarely operate perfectly with constant equilibrium between supply and demand and an even level of activity, 

due to various imperfections. Common market imperfections include disruptions of supply, sudden increases or 
decreases in demand or asymmetry of knowledge between market participants. Because market participants react to 
these imperfections, at a given time a market is likely to be adjusting to any change that has caused disequilibrium. 
A valuation that has the objective of estimating a price in the market has to reflect the conditions in the relevant 
market on the valuation date, not an adjusted or smoothed price based on a supposed restoration of equilibrium.  

 
Market Activity  

10. The degree of activity in any market will fluctuate. Although it may be possible to identify a normal level of activity 
over an extended period, in most markets there will be periods when activity is significantly higher or lower than 
this norm. Activity levels can only be expressed in relative terms, eg, the market is more or less active than it was on 
a previous date. There is no clearly defined line between a market that is active or inactive.  

 
11. When demand is high in relation to supply, prices would be expected to rise which tends to attract more sellers to 

enter the market and therefore increased activity. The converse is the case when demand is low and prices are 
falling. However, different levels of activity are a response to price movements rather than the cause of them. 
Transactions can and do take place in markets that are currently less active than normal and, just as importantly, 
prospective buyers will have in mind a price at which they would be prepared to enter the market.  

 
12. It is sometimes argued that price information from an inactive market is not good evidence of value because the only sellers 

would be “forced sellers”. This is a significant over simplification. A period of falling prices is likely to see both 
decreased levels of activity and an increase in sales that can be termed forced. However, there are sellers in falling 
markets that are not acting under duress and to dismiss the evidence of prices realised by such sellers is to ignore the 
realities of the market.  

 
Market Participants  
13. References in IVS to market participants are to the whole body of individuals, companies or other entities that are involved 

in actual exchanges or who are contemplating entering into an exchange. The willingness to trade and any views attributed 
to market participants are typical of those of the majority of buyers and sellers, or prospective buyers and sellers, active in 
a market on the date of valuation, not to those of any particular individual or entity.  

 
14. In undertaking a market based valuation, the factual circumstances of the current owner are not relevant because the willing 

seller is a hypothetical entity with the attributes of a typical market participant. The conceptual framework for market 
value excludes any element of special value or any element of value that would not be available to the generality of 
market participants.  

 
Entity Specific Factors  
15. The factors that are specific to an entity and not available to market participants generally are excluded from the inputs 

used in a market based valuation. Examples of entity specific factors that may not be available to the generality of market 
participants include the following:  
(a) additional value derived from the existence or creation of a portfolio of similar assets  
(b) synergies between the asset and other assets owned by the entity  
(c) legal rights or restrictions  
(d) tax benefits or tax burdens  
(e) an ability to exploit an asset that is unique to that entity.  

 
16. An asset may not normally be transacted as a stand-alone item and any synergies related with a group of related assets 

would transfer to market participants along with the transfer of the entire group. Whether such factors are specific to the 
entity or would be available to others in the market generally is determined on a case by case basis.  

 
17. If the basis of value is not market value, entity specific factors may be considered. If the objective of the valuation is to 

determine the value to a specific owner, entity specific factors are reflected in the valuation of the asset. Situations in 
which the value to a specific owner may be required include the following examples:  

(a) testing assets or groups of assets for impairment under IFRS by reference to their value in use  
(b) supporting investment decisions  
(c) reviewing the performance of an asset.  
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Aggregation 
 

18. The value of an individual asset is often dependent upon its association with other related assets. Examples include:  
(a) offsetting assets and liabilities in a portfolio of financial instruments  
(b) a portfolio of properties that complement each other by providing a prospective buyer with either a 

critical mass or a presence in strategic locations  
(c) a group of machines in a production line, or the software required to operate a machine or machines  
(d) recipes and patents that support a brand.  

 
19. Where a valuation is required of assets that are held in conjunction with other complementary or related assets it is 

important to clearly define whether it is the group or portfolio that is to be valued or the individual assets. If the 
latter, it is also important to establish whether each asset is assumed to be valued as part of the whole group or 
portfolio, as an individual item but assuming that the other assets are available or as an individual item but assuming 
that the other assets are not available.  

 
Valuation and Judgement  

20. These standards set out principles for undertaking valuations. Applying these principles to specific situations will 
require the exercise of judgement. That judgement must be applied properly and should not be used to overstate or 
understate the valuation result. The proper exercise of judgement should always have regard to the stated objectives 
of the standards applicable to the valuation.  

 
Independence and Objectivity 

21. Many valuations are undertaken for purposes where either the commissioning party or a third party will expect or 
need the valuation to be free from bias. The process of valuation involves making judgements as to the weight to be 
given to different factual data or assumptions in arriving at a conclusion. For a valuation to be credible, it is 
important that those judgements can be seen to have been made in an environment that promotes transparency and 
minimises the influence of any subjective factors influencing the process.  

 
22. Many states have laws or regulations as to who may value particular classes of assets for various purposes. Many 

professional bodies and valuation providers have ethical codes that require the identification and disclosure of 
potential conflicts of interest. The purpose of these standards is to set internationally recognised procedures and 
definitions for the preparation and reporting of valuation opinions. They are not concerned with the relationship 
between those commissioning valuations and those undertaking them, and matters relating to the conduct and ethical 
behaviour of valuers is for professional bodies or other bodies that have a regulatory role over valuers..  

 
23. While conduct rules for valuers are outside the scope of these standards, it is nevertheless a fundamental expectation 

that appropriate controls and procedures are in place to ensure the appropriate degree of independence and 
objectivity in the valuation process so that the results can be seen to be free from bias. Where the purpose of the 
valuation requires the valuer to have a specific status, or disclosures confirming the valuer’s status to be made, the 
requirements are set out in the appropriate standard.  

 
Competence  

24. Because valuation requires the exercise of skill and judgment, it is a fundamental expectation that valuations are 
prepared by an individual or firm having the appropriate technical skills, experience and knowledge of the subject of 
the valuation, the market in which it trades and the purpose of the valuation. For complex or large multi asset 
valuations it is acceptable for the valuer to seek assistance from specialists in certain aspects of the overall 
assignment, providing this is disclosed in the scope of work (see IVS 104 Scope of Work).  

 
Effective Date  

25. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 
Valuation Approaches 
Overview 

1. One or more valuation approaches may be used in order to arrive at the valuation objective defined by the 
appropriate basis of value (See IVS 103). The three main approaches described and defined in this standard 
encompass all the significant methods used in valuation. They all are based on the economic principles of price 
equilibrium, anticipation of benefits or substitution. The methods used to apply the principles of these three 
valuation approaches to different asset types are discussed in the relevant standard.  

 
Direct Market Comparison Approach  

2. The direct market comparison approach is a comparative approach that considers the sales of similar or substitute 
assets and related market data. In general, an asset being valued is compared with similar items that have been 
transacted in the market or that are listed or offered for sale, with appropriate adjustment to reflect different 
properties or characteristics.  

 
Income Approach 

3. The income approach considers the income that an asset will generate over its remaining useful life and 
estimates value through a capitalisation process. This process applies an appropriate yield, or discount 
rate, to the projected income stream to arrive at a capital value. The income stream may be derived under 
a contract or contracts, or be non-contractual, eg, the profit generated from either the use of or holding of 
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the asset.  
 

4. Two commonly used methods that fall under the income approach are income capitalisation, where an all 
risks yield is applied to a fixed income stream, or discounted cash flow where the cash flows for future 
periods are discounted to a present value. The income approach can be applied to liabilities by 
considering the cash flows required to service a liability until it is discharged.  

 
Cost Approach  

5. The cost approach applies the basic economic principle that a buyer will pay no more for an asset than the 
cost to obtain an asset of equal utility, whether by purchase or by construction. Unless undue time, 
inconvenience, risk or other factors are involved, the price that a buyer would pay for the asset being 
valued would not be more than the cost to acquire or construct a modern equivalent. Often the asset being 
valued will be less attractive than the cost of a modern equivalent because of age or obsolescence; where 
this is the case, adjustments will need to be made to the cost of the modern equivalent. This adjusted 
figure is known as the depreciated replacement cost.  

 
Hierarchy of Approaches  

6. Where directly observable prices for identical or similar assets are available at or close to the valuation date, 
the direct market comparison approach is generally preferred. Where this approach cannot be applied 
reliably because of either an absence of price information or because the asset is unique or has features 
that make it materially different to other assets of a similar type that are being transacted at or close to the 
valuation date, the income approach or the cost approach may be more appropriate.  

 
 
Methods of Application  

7. Each of these principal valuation approaches includes different detailed methods of application. Various 
methods that are in common use for different asset classes are discussed in the Asset Standards in the 300 
series of IVS. The basis of value that is required, market practice and the data available to provide 
valuation inputs combine to determine which method or methods is the most appropriate.  

 
Use of Multiple Approaches and Methods 

8. In some cases it will be appropriate to use more than one approach or method in order to arrive at the valuation 
estimate, especially where there are insufficient factual or observable inputs to fully support the use of one method. 
Where alternative approaches and methods are used, these should be weighed and reconciled into a final value 
estimate.  

 
Valuation Inputs  

9. Valuation inputs refer to the data and other information that is used in any of the valuation approaches described. 
These inputs may be actual or assumed.  

Examples of actual inputs include:  
· prices achieved for similar or identical assets  
· actual income generated by the asset  
· the actual cost of an asset  

Examples of assumed inputs include: 
· estimated or projected cash flows  
· the estimated cost of a hypothetical asset  
· market participants’ perceived attitude to risk.  

 
10. Greater weight should normally be given to actual inputs; however, where these are less relevant, eg, where the 

evidence of actual transactions is stale or the actual cost information historic, assumed inputs may carry greater 
weight.  

 
11. The nature and source of the valuation inputs should reflect the valuation objective. For example, various approaches 

and methods may be used to estimate market value providing they are based on market derived data. Direct market 
comparisons inevitably are market derived. The income approach should be applied using cash flows as would be 
determined by market participants and market derived rates of return. If applying the cost approach, construction 
costs and depreciation should be determined by reference to an analysis of market based estimates of costs and 
accumulated depreciation. Although data availability and circumstances relating to the market or the asset being 
valued will determine which valuation methods are most relevant and appropriate, the outcome of using any of the 
foregoing procedures should be market value if each method is based on market derived data.  

 
12. Valuation approaches and methods are generally common to virtually all types of valuations. However, valuation of 

different types of assets involves different sources of data that appropriately reflect the market in which the assets 
are to be valued. For example, the underlying investment of real estate owned by a company will be valued in the 
context of the relevant real estate market in which the real estate trades, whereas the shares of the company itself 
will be valued in the context of the market in which the shares trade.  

 
Effective Date  

13. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
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Bases of Value 
Basis of Value 

1. A basis of value is a statement of the fundamental measurement assumptions of a valuation.  
 

2. It describes the fundamental assumptions on which the reported value will be based, eg, the nature of the 
hypothetical transaction, the relationship and motivation of the parties and the extent to which the asset is exposed to 
the market. The appropriate basis will vary depending on the purpose of the valuation. A basis of value should be 
clearly distinguished from:  

(a) the approach or method used to estimate value  
(b) the type of asset being valued  
(c) the actual or assumed state of an asset at the point of valuation  
(d) any additional assumptions or special assumptions that modify the fundamental assumptions to specific 

circumstances.  
 
 

3. IVS recognises and defines bases of value in each of three principal categories  
(a) The first is to estimate the price that would be achieved in a hypothetical exchange in a free and open 

market. Market value as defined in this standard falls into this category.  
(b) The second is to estimate the benefits that an entity enjoys from ownership of an asset. The value is 

specific to that entity, and may have no relevance to market participants in general. Investment value and 
special value as defined in this standard fall into this category.  

(c) The third is to estimate the price that would be reasonably agreed between two specific parties for the 
exchange of an asset. Although the parties may be unconnected and negotiating at arm’s length, the asset 
is not necessarily exposed in the market and the price agreed may be one that reflects the specific 
advantages or disadvantages of ownership to the parties involved rather than the market at large. Fair 
value as defined in this standard falls into this category.  

 
4. Many valuations may require the use of different bases of value that are defined by statute, regulation, private 

contract or other document. Although such bases may appear similar to the bases defined in these standards, unless 
unequivocal reference is made to IVS in the relevant document, their application may require a different approach 
from that described in IVS. Such bases have to be interpreted and applied in accordance with the provisions of the 
source document. Examples of bases of value that are defined in other regulations are the various valuation 
measurement bases found in International Financial Reporting Standards.  

 
5. The basis of value to be used and its source, whether IVS or another document, should be recorded in both the scope 

of work and the valuation report (See IVS 104 Scope of Work and IVS 105 Valuation Reporting).  
 
Market Value  

6. Market value is the estimated amount for which an asset should exchange on the date of valuation between a willing 
buyer and a willing seller in an arm’s length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted 
knowledgeably, prudently, and without compulsion.  

 
7. The definition of market value should be applied in accordance with the following conceptual framework:  

a) “the estimated amount” refers to a price expressed in terms of money payable for the asset in an arm’s 
length market transaction. Market value is measured as the most probable price reasonably obtainable in 
the market on the date of valuation in keeping with the market value definition. It is the best price 
reasonably obtainable by the seller. This estimate specifically excludes an estimated price inflated or 
deflated by special terms or circumstances such as atypical financing, sale and leaseback arrangements, 
special considerations or concessions granted by anyone associated with the sale, or any element of 
special value.  

b) “an asset should exchange” refers to the fact that the value of an asset is an estimated amount rather than 
a predetermined amount or actual sale price. It is the price at which the market expects a transaction that 
meets all other elements of the market value definition should be completed on the date of valuation.  

c) “on the date of valuation” requires that the estimated market value is time-specific as of a given date. 
Because markets and market conditions may change, the estimated value may be incorrect or 
inappropriate at another time. The valuation amount will reflect the actual market state and circumstances 
as of the effective valuation date, not as of either a past or future date. The definition also assumes 
simultaneous exchange and completion of the contract for sale without any variation in price that might 
otherwise be made.  

d) “between a willing buyer” refers to one who is motivated, but not compelled to buy. This buyer is neither 
over eager nor determined to buy at any price. This buyer is also one who purchases in accordance with 
the realities of the current market and with current market expectations, rather than in relation to an 
imaginary or hypothetical market that cannot be demonstrated or anticipated to exist. The assumed buyer 
would not pay a higher price than the market requires. The present owner is included among those who 
constitute “the market”.  

e) “and a willing seller” is neither an over eager nor a forced seller, prepared to sell at any price, nor one 
prepared to hold out for a price not considered reasonable in the current market. The willing seller is 
motivated to sell the asset at market terms for the best price attainable in the open market after proper 
marketing, whatever that price may be. The factual circumstances of the actual owner are not a part of 
this consideration because the willing seller is a hypothetical owner.  
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f) “in an arm’s length transaction” is one between parties who do not have a particular or special 
relationship, eg, parent and subsidiary companies or landlord and tenant, that may make the price level 
uncharacteristic of the market or inflated because of an element of special value. The market value 
transaction is presumed to be between unrelated parties, each acting independently.  

g) “after proper marketing” means that the asset would be exposed to the market in the most appropriate 
manner to effect its disposal at the best price reasonably obtainable in accordance with the market value 
definition. The method of sale is deemed to be that most appropriate to obtain the best price in the market 
to which the seller has access. The length of exposure time is not a fixed period but will vary according to 
the type of asset and market conditions. The only criterion is that there must have been sufficient time to 
allow the asset to be brought to the attention of an adequate number of market participants. The exposure 
period occurs prior to the valuation date.  

h) “wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently” presumes that both the willing buyer and 
the willing seller are reasonably informed about the nature and characteristics of the asset, its actual and 
potential uses and the state of the market as of the date of valuation. Each is further presumed to act for 
self-interest with that knowledge and prudently seek the best price for their respective positions in the 
transaction. Prudence is assessed by referring to the state of the market at the date of valuation, not with 
benefit of hindsight at some later date. For example, it is not necessarily imprudent for a seller to sell 
assets in a market with falling prices at a price that is lower than previous market levels. In such cases, as 
is true for other exchanges in markets with changing prices, the prudent buyer or seller will act in 
accordance with the best market information available at the time.  

i) “and without compulsion” establishes that each party is motivated to undertake the transaction, but 
neither is forced or unduly coerced to complete it.  

 
8. The concept of market value presumes a price negotiated in an open and competitive market where the participants 

are acting freely. The market for an asset could be an international market or a local market. The market could 
consist of numerous buyers and sellers, or could be one characterised by a limited number of market participants. 
The market in which the asset is exposed for sale is the one in which the asset being exchanged is normally 
exchanged, (see IVS 101 General Concepts and Principles para 8).  

 
9. The market value of an asset will reflect its highest and best use. The highest and best use is the use of an asset that 

maximizes its productivity and that is possible, legally permissible and financially feasible. The highest and best use 
may be for continuation of an asset’s existing use or for some alternative use. This is determined by the use that a 
market participant would have in mind for the asset when formulating the price that it would be willing to bid.  

 
10. The determination of the highest and best use involves consideration of the following:  

(a) To establish whether a use is possible, regard will be had to what would be considered reasonable by 
market participants.  

(b) To reflect the requirement to be legally permissible, any legal restrictions on the use of the asset, eg, 
zoning designations, need to be taken into account.  

(c) The requirement that the use be financially feasible takes into account whether an alternative use that is 
physically possible and legally permissible will generate sufficient return to a typical market participant, 
after taking into account the costs of conversion to that use, over and above the return on the existing use.  

 
Transaction Costs 

11. Market value is the value of an asset without regard to the seller’s costs of sale or the buyer’s costs of purchase and 
without adjustment for any taxes payable by either party as a direct result of the transaction.  

 
Investment Value  

12. Investment value is the value of an asset to the owner or a prospective owner.  
 

13. This is an entity specific basis of value. Although the value of an asset to the owner may be the same as the amount 
that could be realised from its sale to another party, this basis of value reflects the benefits received by an entity from 
holding the asset and, therefore, does not necessarily involve a hypothetical exchange. Investment value reflects the 
circumstances and financial objectives of the entity for which the valuation is being produced. It is often used for 
measuring investment performance. Differences between the investment value of an asset and its market value 
provide the motivation for buyers or sellers to enter the market place.  

 
Fair Value 

14. Fair value is the estimated price for the transfer of an asset or liability between identified knowledgeable and willing 
parties that reflects the respective interests of those parties.  

 
15. The definition of fair value in International Financial Reporting Standards (IFRS) is different from the above and is 

generally consistent with market value.1 The definition and application of fair value under IFRS are discussed in IVS 
201.01.  

 
16. For purposes other than use in financial statements, fair value can be distinguished from market value. Fair value 

requires the assessment of the price that is fair between two identified parties taking into account the respective 
advantages or disadvantages that each will gain from the transaction. In contrast, market value requires any 
advantages that would not be available to market participants generally to be disregarded.  

 
17. Fair value is a broader concept than market value. Although in many cases the price that is fair between two parties 
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will equate to that obtainable in the market, there will be cases where the assessment of fair value will involve taking 
into account matters that have to be disregarded in the assessment of market value, such as any element of special 
value arising because of the combination of the interests.  

 
18. Examples of the use of fair value include:  

(a) estimating a price that is fair for a shareholding in a non quoted business, where the holdings of two 
specific parties may mean that the price that is fair between them is different from the price that might be 
obtainable in the market  

(b) estimating the price that would be fair between a lessor and a lessee for either the permanent transfer of 
the leased asset or the cancelation of the lease liability.  

 
Special Value 

19. Special value is an amount that reflects particular attributes of an asset that are only of value to a special purchaser.  
 

20. A special purchaser is a particular buyer, or a restricted class of buyers, for whom a particular asset has special 
value because of advantages arising from its ownership that would not be available to general purchasers in the 
market.  

 
21. Special value can arise where an asset has attributes that make it more attractive to a particular buyer than to the 

general body of buyers in a market. These attributes can include the physical, geographic, economic or legal 
characteristics of an asset. Market value requires the disregard of any element of special value because at any given 
date it is only assumed that there is a willing buyer, not a particular willing buyer. When special value is reported, it 
should be clearly distinguished from market value.  

 
22. The attributes of an asset that could be of value to a special purchaser include any element of synergistic value that 

would be generated by its acquisition.  
 

23. Synergistic value is an additional element of value created by the combination of two or more interests where the 
value of the combined interest is worth more than the sum of the original interests.  

 
Additional Assumptions  

24. Often it is necessary to add an assumption or multiple assumptions to the basis of value to clarify either the state of 
the asset in the hypothetical exchange or the circumstances under which the asset is assumed to be exchanged as 
these can have a significant impact on value.  

 
25. Examples of additional assumptions in common use include:  

· an assumption that the entire business is exchanged as a complete operational entity  
· an assumption that assets employed in a business are exchanged without the business, either individually 

or as a group.  
· an assumption that an asset is exchanged together with other complementary assets (see IVS 101 General 

Concepts and Principles)  
· an assumption that an owner occupied property is vacant when exchanged.  

 
26. Where an additional assumption is made that changes the facts pertaining at the valuation date it becomes a special 

assumption (see IVS 104 Scope of Work).  
 
Forced Sales 

27. The term “forced sale” is often used in circumstances where a seller is under compulsion to sell and a proper 
marketing period is not available. The price that could be obtained in these circumstances will depend upon the 
nature of the pressure on the seller and the reasons why proper marketing cannot be undertaken. It will also reflect 
the consequences for the seller of failing to sell within the period available. Unless the nature of and the reason for 
the constraints on the seller are known, the price obtainable in a forced sale cannot be realistically estimated. The 
price that a seller will accept in a forced sale will reflect its particular circumstances rather than those of the 
hypothetical willing seller in the market value definition. The price obtainable in a forced sale has only a 
coincidental relationship to market value or any of the other bases defined in this standard. A “forced sale” is a 
description of the situation under which the exchange takes place, not a distinct valuation basis.  

 
28. If the value obtainable under a forced sale is required, it will be necessary to clearly identify the reasons for the 

constraint on the seller including the consequences of failing to sell in the specified period by setting out appropriate 
assumptions. If these circumstances do not exist at the valuation date these must be clearly identified as special 
assumptions.  

 
Effective Date  

29. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 
Scope of Work 
General Principle 

1. A valuation must be appropriate for its intended purpose. It is also important that the recipient of a valuation 
understands what is to be provided and any limitations on its use. It is therefore important that a scope of work is 
determined between the valuer and client that sets out the purpose of the valuation, the procedures that will be 
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adopted, assumptions that will be made and the limitations, restrictions and conditions that will apply before the 
valuation and report are finalised.  

 
Minimum Requirements  

2. The scope of work shall include the following matters as a minimum. For certain applications or for certain asset 
classes, additional matters may need to be considered or included. These are referred to in the appropriate 
Application Standards and Asset Standards in the 200 and 300 series of IVS.  

a) Identification of the valuer and confirmation of competence  
The valuer can be an individual or a firm. A statement confirming the competence of the valuer to undertake the valuation 
should be included (see IVS 101 General Concepts and Principles). If the valuer needs to seek assistance from others in relation 
to any aspect of the engagement, the nature of such assistance and the extent of reliance shall be recorded.  

b) Identification of the client and any other intended users  
Confirmation of those for whom the valuation is being produced is important when determining the form and content of the 
valuation report to ensure that it contains information relevant to their needs.  
Any restriction on those who may rely upon the valuation shall be recorded.  

c) Purpose of the valuation  
The purpose of the valuation determines the valuation objective and, in turn, the basis of value. For example, IVS 202.01 
Valuations of Property Interests for Secured Lending states that valuations for secured lending shall be on the basis of market 
value; other valuation purposes may require an entity specific basis.  

d) Identification of the asset or liability to be valued  
Clarification may be needed to distinguish between an asset and an interest in or right of use of that asset.  
If the valuation is of assets that are utilised in conjunction with other assets, it will be necessary to clarify whether those assets 
are included, excluded but assumed to be available or excluded and assumed not to be available (, see “Aggregation” IVS 101 
General Concepts and Principles).  

e) Basis or bases of value  
This shall be appropriate for the purpose. The source of the definition of any basis of value used should be cited. The valuation 
bases recognised by IVS are discussed in IVS 103 Bases of Value. It may also be necessary to determine the currency in which 
the valuation will be reported.  

f) Valuation date  
The valuation date is defined in IVS as the date on which the estimate of value applies. This may be different from the date of 
the valuation report or the date on which investigations are to be undertaken or completed.  

g) Extent of investigation  
It is necessary to gather sufficient evidence by such means as inspection, inquiry, computation and analysis to ensure that the 
valuation is properly supported. When determining the extent of evidence necessary, professional judgment is required to 
ensure the information to be obtained is adequate having regard to the purpose of the valuation. As a matter of practical 
expediency, it is normal for limits to be agreed on the extent of the valuer’s investigations. Any such limits shall be recorded in 
the scope of work.  
If relevant information is not available because the circumstances of the engagement restrict the investigation, such restrictions 
and any necessary assumptions or special assumptions should be recorded. 

h) Nature and source of the information to be relied upon  
In the course of the valuation process, it may be necessary to rely on information provided by the client or third parties. For 
example, it may be agreed to accept information provided regarding legal title to the asset without the valuer being under any 
duty to verify. The nature and source of any information that is to be relied upon in the valuation process without specific 
verification should be recorded.  

i) Assumptions and any special assumptions  
Assumptions are matters that are reasonable to accept as fact in the context of the valuation engagement without specific 
investigation or verification. They are matters that, once stated, are to be accepted in understanding the valuation.  
A special assumption is an assumption that either assumes facts that differ from the actual facts existing at the valuation date or 
that would not be made by a typical market participant in a transaction on the valuation date.  
Special assumptions are often used to illustrate the effect of changed circumstances on value. An example of a special 
assumption would be a proposed building being valued as if complete on the valuation date.  

j) Publication restrictions  
Where it is necessary or desirable to restrict the use of the valuation or those relying upon it, this should be recorded.  
It is important that valuations are not used out of context or for purposes for which they are not intended. It should be made 
clear that the valuation report will be subject to restrictions on its publication or reproduction without the valuer’s consent.  

k) Confirmation that the valuation will be undertaken in accordance with the IVS  
While confirmation of conformity with IVS is required, there may be occasions where the purpose of the valuation requires a 
departure from IVS. Any such departure must be identified together with justification for that departure. A departure would not 
be justified if it results in a valuation that is misleading.  

l) Description of report  
Confirmation of the degree of detail to be provided over and above the minimum contents specified in this standard. If no 
explanation of the approach used or other reasons are to be provided this shall be recorded.  
 
Recording of Scope of Work 

3. The scope of work requirements can be contained in a single document issued at the outset or in a series of 
documents prepared throughout the course of the engagement.  

 
Changes to Scope of Work  

4. Determining the scope of work is an ongoing process. Information or conditions discovered during the course of an 
assignment might cause reconsideration of the scope of work.  
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Effective Date  
5. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  

 

Introduction to Application Standards : Valuation Reporting 
General Principle 

1. The final step in the valuation process lies in communicating the value to the commissioning party and any other 
intended users. It is essential that the valuation report communicates the information necessary for proper 
understanding of the valuation. A valuation report shall not be ambiguous or misleading and shall provide the 
intended reader with a clear understanding of the valuation provided. 

  
2. To provide comparability, relevance and credibility, the valuation report shall set out a clear and accurate description 

of the scope of the assignment, its purpose and intended use, confirmation of the basis of value used and disclosure 
of any assumptions, special assumptions or limiting conditions that directly affect the valuation.  

 
3. This standard applies to all valuation reports whether printed on paper or transmitted electronically.  

 
Report Contents  

4. The purpose of the valuation, the complexity of the asset being valued and the users’ requirements will determine 
the level of detail appropriate to the valuation report.  

 
5. All valuation reports shall contain the information listed below as a minimum. Items (a) to (k) in this list relate to matters that 
are recorded in the scope of work (see IVS 104 Scope of Work). 
a)  Identification of the valuer and confirmation of competence 
The valuer can be an individual or a firm. A statement confirming the competence of the valuer should be included (see IVS 
101 General Concepts and Principles). If the valuer has obtained assistance from others in relation to any aspect of the 
engagement, the nature of such assistance and the extent of reliance shall be recorded in the report. 
b)  Identification of the client and any other intended users 
The party commissioning the valuation shall be identified together with any other parties whom it is intended may rely on the 
valuation, see also (j), Publication restrictions, below. 
c)  Purpose of the valuation 
The purpose of the valuation shall be clearly stated. 

d) Identification of the asset or liability to be valued  
Clarification may be needed to distinguish between an asset and an interest in or right of use of that asset.  
If the valuation is of assets that are utilised in conjunction with other assets, it will be necessary to clarify whether those assets 
are included, excluded but assumed to be available or excluded and assumed not to be available (see “Aggregation” in IVS 
General Principles and Concepts).  

e) Basis or bases of value  
This shall be appropriate for the purpose. The definition and source of any basis of value used should be cited. The valuation 
bases recognised by IVS are discussed in IVS 103 Bases of Value. 
f) Valuation date 
The valuation date is defined in IVS as the date on which the estimate of value applies. This may be different from the date of 
the valuation report or the date on which investigations are to be undertaken or completed. Where relevant, these dates should 
be clearly distinguished in the report. 
g)  Extent of investigation 
The extent of the valuer’s investigations undertaken, including the limitations on those investigations set out in the scope of 
work should be recorded in the report. 
h)  Nature and source of the information relied upon 
The nature and source of any information relied on in the valuation process without specific verification by the valuer should be 
recorded. 
i) Assumptions and any special assumptions 
All assumptions and any special assumptions made should be clearly stated. 
j) Publication restrictions 
Where it is necessary or desirable to restrict the use of the valuation or those relying upon it, this should be recorded. 
k)  Confirmation that the valuation has been undertaken in accordance with the IVS 
While confirmation of conformity with IVS is required, there may be occasions where the purpose of the valuation requires a 
departure from IVS. Any such departure must be identified, together with justification for that departure. 
l) Valuation approach and reasoning 
To understand the valuation figure in context, the report shall make reference to the approach or approaches adopted and the 
key reasons for the conclusions reached. This requirement does not apply if it has been specifically agreed and recorded in the 
scope of work that a non reasoned valuation report shall be provided. 

m) Amount of the valuation or valuations and the applicable currency.  
n) Date of the valuation report  

The date on which the report is issued should be included. This may be different from the valuation date, see (e) above. 
 
Effective Date 
6. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged. 
 
 
 



 

 

233

 

Introduction to Application Standards 
This section of the International Valuation Standards contains standards for valuations undertaken for specific purposes. 
Each standard provides guidance on the background and particular valuation requirements. It also identifies any matters 
additional to those in the General Standards that should be considered when settling the scope of work, undertaking and 
reporting the valuation. 
IVS 201.01 – 201.04 inclusive are concerned with different valuation requirements under International Financial Reporting 
Standards (IFRS), published by the International Accounting Standards Board (IASB). The IFRS collectively comprise 
individually numbered standards. Those standards originally published before 2001 are denoted IAS (International Accounting 
Standards). Those published subsequently are denoted IFRS. 
The references to IFRSs and other IASB publications are to those in issue as at May 2010. IFRSs and their interpretation 
change over time. Accordingly these references are liable to become out of date and this document should not be used as 
substitute for referring to current IFRS and interpretations published by IASB and IASCF. More information on IFRS and other 
related publications can be obtained from www.iasb.org 
The International Federation of Accountants’ International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) develops 
accounting standards for public sector entities, referred to as International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). IVS 
201.05 provides guidance on the valuation of property plant and equipment in the public sector. 
The references to IPSAS standards are to those in issue as at May 2010 and are liable to change. This document should not be 
used as a substitute for referring to current IPSAS as published by IFAC. The current versions of IPSAS can be obtained from 
www.ifac.org/PublicSector 
 
Fair Value under International Financial Reporting Standards 
International Financial Reporting Standards 

1. Fair value is either the required measurement basis or a permitted option for many types of asset or liability under 
IFRS. This IVS explains principal objectives of fair value, how these relate to IVS generally and sets out the specific 
steps that are required to produce valuations that are suitable for use by those preparing financial statements under 
IFRS.  

 
2. This standard does not comment on the required accounting treatment for different types of asset and liability. When 

undertaking valuations to support the preparation of financial statements under IFRS, the valuer should be aware of 
the basic accounting requirements to ensure that the context of the valuation is understood, that appropriate 
assumptions are made and that the report contains all necessary information and disclosures. A list of individual 
IFRSs that use fair value measurements is included as Annexe 1 to this standard.  

 
Fair Value Measurement 

3. At the time of publishing this exposure draft, the IASB is in the process of deliberating a new IFRS on “Fair Value 
Measurement.” This document reflects the contents of the IASB Exposure Draft published in 2009 1 (“the FVM 
Exposure Draft”) and subsequent tentative decisions made by the IASB. However, it is recognised that changes may 
be required to this document pending the conclusion of the IASB project.  

 
4. The FVM Exposure Draft proposes the following definition of fair value: “Fair Value is the price that would be 

received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 
measurement date.” It is intended that this definition will replace earlier definitions appearing in various existing 
IFRS.  

 
5. This definition and the associated commentary in the FVM Exposure Draft clearly indicate that fair value under 

IFRS is a different concept to fair value used for purposes other than financial reporting and as defined and 
discussed in IVS 103 Bases of Value. The commentary in the FVM Exposure Draft and, in particular, the references 
to market participants, an orderly transaction, the transaction taking place in the principal or the most advantageous 
market and to the highest and best use of an asset, make it clear that fair value under IFRS should be consistent with 
the concept of market value as defined and discussed in IVS 103 Bases of Value. For most practical purposes, 
therefore, market value under IVS will meet the fair value measurement requirement under IFRS.  

 
Aggregation  

6. Fair value under IFRS applies to the “unit of account” for an asset or liability as specified in the relevant standard. 
This is usually the individual asset or liability, but in some circumstances can apply to a group of related assets. The 
FVM Exposure Draft proposes that, in the case of assets, it is necessary to determine whether the maximum value to 
market participants would be to use the asset in combination with other assets and liabilities as a group or to use the 
asset on a stand alone basis. This requirement to state how individual assets are assumed to be aggregated with other 
potentially complementary assets is consistent with the requirements of IVS 104 Scope of Work and IVS 105 
Valuation Reporting.  

 
Valuation Hierarchy 

7. The Exposure Draft includes a “Fair Value Hierarchy” that classifies valuations according to the nature of the 
available inputs. In summary, the three levels of the hierarchy are:  

· Level 1 inputs are “quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the 
entity can access on the measurement date”.  

· Level 2 inputs are “inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 
asset or liability, either directly (ie, as prices) or indirectly (ie, derived from prices)”.  

· Level 3 inputs are “inputs for the asset or liability that are not based on observable market data 
(unobservable inputs)”.  
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8. The FVM Exposure Draft requires the level in the hierarchy of any asset or liability to be disclosed in the financial 

statements. There are additional accounting requirements in relation to valuations produced using Level 3 inputs.  
 

9. The IVS do not stipulate a hierarchy of valuation based on inputs. Valuations that require the use of one of the 
primary approaches described in IVS 102 Valuation Approaches will normally fall into either Level 2 or Level 3 of 
the IFRS fair value hierarchy, the exception being liquid and homogenous assets that are traded at publicly available 
prices, eg, stock in a listed company.  

 
Application to Liabilities  

10. The FVM Exposure Draft provides that the measurement of a liability assumes that it is transferred to a market 
participant on the measurement date; it is not assumed to be settled with the counterparty or otherwise extinguished. 
Where there is not an observable market price for the liability, it is stated that its value should be measured using the 
same method as the counterparty would use to measure the value of the corresponding asset. The fair value of a 
liability reflects the non-performance risk associated with a liability, but deems this to be the same before and after 
the assumed transfer. Non-performance risk may include the effect of the entity’s own credit risk.  

11. There are special provisions in the FVM Exposure Draft relating to situations where there is no corresponding asset 
for a liability, as is the case with many non-financial liabilities. There is also a requirement to ignore any contractual 
or other restrictions on an entity’s ability to transfer a liability in assessing its fair value.  

 
Scope of Work 

12. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration when an estimate of fair value is commissioned for use in financial statements prepared under IFRS:  

 Identification of the asset or liability to be valued:  
The accounting treatment of identical or similar assets or liabilities under IFRS often differs according to how they are used by 
an entity. For example:  

· The treatment of a building owned by an entity may differ depending on whether it is occupied for the 
purpose of the entity’s business, is held as an investment, is surplus to requirements or, in the case of a 
development company, is treated as stock in trade.  

· Financial instruments that are held to collect contractual cash flows that consist solely of payments of the 
principal and interest may be treated differently to other forms of instruments.  

· Intangible assets acquired by a business merger or acquisition may be treated differently from similar 
assets already owned by an entity.  

The scope of work should therefore identify not only the nature of the asset being valued but also how it is used or classified by 
the reporting entity. It may also be necessary to identify the appropriate unit of account for valuation purposes as provided by 
the relevant IFRS standard. 

 Assumptions and any special assumptions:  
Different valuation assumptions may be appropriate depending on the classification of the asset or liability. The assumptions 
that are applicable to each class of asset should be included in the scope of work. For example, if the highest value of an asset to 
a market participant would be as part of a group of complementary assets, it may be appropriate to state that the asset will be 
valued on the assumption that it is part of a sale of the associated group. Complementary assets may be different types of assets 
in the same physical location, eg, an industrial property and the installed plant within it or individual machines forming a single 
production line. In other situations identical or similar assets may attract a higher value in aggregate if they allowed market 
participants to achieve economies of scale through achieving a critical mass.  
Where the effect on value is material, it may be appropriate to provide valuations on the basis of alternative assumptions, eg, the 
asset is sold as an individual item or as part of a sale of a group of assets to enable the preparer of the financial statements to 
make decisions as to the most appropriate accounting treatment under IFRS. 
IAS 1 para 23 provides that financial statements are produced on the assumption that the entity is a going concern unless 
management either intends to liquidate the entity or cease trading, or has no realistic alternative but to do so. The valuation 
should normally include an assumption that the asset or assets will continue to be used as part of the business of which they 
form part, except in cases where it is clear that there is either an intention to dispose of a particular asset or that option of 
retirement and disposal of the asset has to be considered. 
It would not normally be appropriate for a valuation prepared for inclusion in a financial statement to be made on the basis of a 
special assumption. 
 
Valuation Reporting 

13. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on a fair value estimate 
under IFRS shall include comment on such of the following as is relevant to the purpose of the valuation:  

(a) Sufficient information on the approach used, the material inputs and the reasoning of the valuation should 
be provided to enable the preparer of the financial statements to determine into which level of the fair 
value hierarchy referred to in the FVM Exposure Draft the asset or assets should be placed.  

(b) Regard should also be had to any specific disclosures that the entity may be required to make in order to 
comply with IFRS. Some examples are provided  

below, but this is not an exhaustive list and reference should be made to the relevant IFRS.  

IAS 16 Property Plant & Equipment (para 77):  
 whether an independent valuer was involved,  
  the methods and significant assumptions applied, The FVM Exposure Draft proposes that some of these specific 

disclosures be replaced with generic disclosures in the draft. 
 the extent to which the values were determined directly by reference to observable prices in an active market or 

recent market transactions on arm’s length terms, or were estimated using other valuation techniques.  
IAS 40 - Investment Property (para 75): 
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 the methods and significant assumptions applied in determining the fair value of investment property, including a 
statement whether the determination of fair value was supported by market evidence or was more heavily based on 
other factors (which the entity should disclose) because of the nature of the property or a lack of comparable market 
data.  

 the extent to which the fair value of investment property, as measured or disclosed in the financial statements, is based 
on a valuation by an independent valuer, who holds a recognised and relevant professional qualification and who has 
recent experience in the location and category of the investment property being valued.  

 
14. When a valuation for inclusion in a financial statement is prepared using the cost approach, the report should 

include a caution that the reported value is subject to the asset or assets not being impaired. This is because an entity 
would not replace an impaired asset with a modern equivalent, which is the underlying premise of the cost 
approach.  

 
Effective Date  

15. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 

Valuations for Depreciation 
Depreciation 

1. IAS 16 includes a requirement for an entity to account for the depreciation of property, plant and equipment. 
Depreciation is a charge made against income in the financial statements to reflect the consumption of the item over 
its useful life to the entity. There is also a requirement to depreciate separately components of an asset that have a 
cost that is significant in relation to the whole and that have a materially different useful life. In the case of property, 
land is not normally depreciated. Valuations are often required to support the calculation of the depreciable amount.  
 

2. The term depreciation is used in different contexts in valuation and in financial reporting. In the context of valuation, 
depreciation is often used to refer to the adjustments made when using the cost approach to the cost of reproducing 
or replacing the asset to reflect obsolescence in order to estimate the value of the asset when there is no direct sales 
evidence available, see IVS 102 Valuation Approaches. In the context of financial reporting, depreciation refers to 
the charge made against income to reflect the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its 
useful life to the entity.  
 

3. In order to assess the depreciation charge to be made, the “depreciable amount” has to be determined. This is the 
difference, if any, between the “carrying amount” of the asset and its “residual value”. In order to determine the 
“residual value”, the “useful life” of the asset has also to be determined. These terms are defined in IAS 16 as: 

 Depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for cost in the financial statements, less its 
residual value.  

 Carrying amount is the amount at which an asset is recognised after deducting any accumulated depreciation or 
amortisation and accumulated impairment losses thereon.  

 Residual value is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of an asset, after 
deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end 
of its useful life.  

 Useful life is (a) the period over which an asset is expected to be available for use by an entity; or (b) the number of 
production or similar units expected to be obtained from the asset by an entity.  

 
4. It should be noted that the carrying amount may be based on either historic cost or fair value, less accumulated 

depreciation (amortisation) and accumulated impairment losses. The residual value and the useful life have to be 
reviewed at least at every financial year end.  

 
Property  

5. IAS 16 para 58 recognises that land normally has an unlimited useful life, which means that it should be accounted 
for separately and not depreciated. The first step in establishing the depreciable amount attributable to a property, or 
a part of a property, is therefore to establish the value of the land component. The market value of the land at the 
date of the relevant financial statement is established and deducted from the carrying amount for the property 
interest, ie, the land and buildings combined, in order to establish a notional value for the building component.  
 

6. Having established a notional value for the building component, the residual value of the building needs to be 
estimated. In order to do this, the useful life needs to be established. It is important to note that this may not be the 
same as the remaining economic life as would be recognised by a typical market participant. If the property would 
not be available to the entity for the whole of its life or if the entity determines that the building will be surplus to its 
requirements in a shorter period, this will be the useful life.  
 

7. The residual value is a value current as of the date of the financial statement but on the assumption that the asset was 
already at the end of its useful life and in a condition commensurate with that assumption. Buildings will have an 
economic life that extends beyond the period for which they will be available to or required by the entity and, 
therefore, may have a significant residual value.  

 
Plant and Equipment  

8. The useful life of an item of plant or equipment is more likely to coincide with the economic life of the item as rates 
of obsolescence are generally higher than for buildings, with the result that economic lives are shorter. However, the 
distinction between the useful life to the entity and remaining economic life should still be considered.  
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Componentisation  

9. Any element of a property or an item of property, plant or equipment which has a cost that is significant in relation 
to the total cost of the item has to be depreciated separately. Where parts have a similar useful life and will 
depreciate at a similar rate, they may be grouped in determining the depreciation charge. Where the carrying amount 
is based on historic cost, the cost of those elements that both have a significant cost in relation to the total and that 
have a materially different useful life should be readily identifiable.  

10. Where the carrying amount is based on the fair value of the item, an allocation will need to be made of the fair value 
of the item between the components. Although it may be possible to determine the value attributable to a component 
of an item of plant or equipment if there is an active market for those components, in other cases the components 
will not be actively traded. The latter is normally the case with components of a building, eg, buildings are rarely 
sold without the mechanical and electrical services needed for heating, lighting and ventilation, and the installed 
plant could not be sold without the building. Where the value of the individual components cannot be reliably 
determined, the value attributable to the whole is apportioned to the components. The ratio of the cost of the item to 
the cost of the whole may be an appropriate basis for such an apportionment.  

 
Scope of Work 

11. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration where the residual value or the allocation of value to different components is to be provided:  

(d) Identification of the asset or liability to be valued:  
If the value needs to be allocated to the components of the asset and the components are deemed to have materially different 
useful lives, appropriate provisions for the allocation should be included in the scope of work.  

(i) Assumptions and any special assumptions:  
Where a residual value is required, assumptions may be required in order to establish the useful life of the asset.  
 
Valuation Reporting 

12. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on the calculation of 
depreciation under IFRS shall state that the figures provided are hypothetical allocations of the value of the whole 
item, prepared solely for calculating the appropriate rate of depreciation in the entity’s financial statements, and 
should not be relied upon for any other purpose.  

 
Effective Date  

12. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 
Valuations for Lease Accounting 
Lease Types 

1. Under IAS 17, leases have to be classified for inclusion in financial statements as either operating leases or finance 
leases. If a lease is classified as a finance lease, the asset and liability are recorded by the entity on its balance sheet. 
These lease types are defined in IAS 17 as follows:  

 A finance lease is a lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset. 
Title may or may not be eventually transferred.  

 An operating lease is a lease other than a finance lease.  
 

2. For leases of property special rules apply; other than for investment property, the land and buildings elements of a 
property interest have to be considered separately for classification as either a finance lease or an operating lease. 
The provisions in respect of investment property are described in paras 15 to 17 of this standard.  

 
3. IAS 17 does not apply to biological assets as defined in IAS 41.  

 
4. Valuations may be required to assist in classification of a lease as either a finance lease or an operating lease or to 

establish the value of an asset held under a finance lease.  
 
 
Lease Classification  

5. The classification test depends on the substance rather than the form of the contract. For example, a contract between 
two parties for the use of an asset in return for a payment may not be termed lease but if the conditions set out in IAS 
17 are met, then it will be necessary to account for the contract as a lease.  

 
6. The following examples are listed in IAS 17 at paras 10 to 11 as situations that could be indicative of a finance 

lease, either individually or in combination. These are not absolute tests but illustrations.  
(a) the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term,  
(b) the lessee has the option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair 

value at the date the option becomes exercisable for it to be reasonably certain, at the inception of the 
lease, that the option will be exercised,  

(c) the lease term is for the major part of the economic life of the asset even if title is not transferred,  
(d) at the inception of the lease, the present value of the minimum lease payments amounts to at least 

substantially all of the fair value of the leased asset,  
(e) the leased assets are of such a specialised nature that only the lessee can use them without major 

modifications,  
(f) if the lessee can cancel the lease, the lessor’s losses associated with the cancellation are borne by the lessee,  
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(g) gains or losses from the fluctuation in the fair value of the residual accrue to the lessee,  
(h) the lessee has the ability to continue the lease for a secondary period at a rent that is substantially lower than 

market rent.  
 

7. IAS 17, para 12, emphasises that the criteria listed are examples and indicators and may not be conclusive. If it is 
clear from other features that the lease does not transfer substantially all risks and rewards incidental to ownership, 
the lease is classified as an operating lease. For example, this may be the case if ownership of the asset transfers at 
the end of the lease for a variable payment equal to its then value, or if there are regular reviews of the rent, to the 
then market level or by reference to an inflation index.  

 
8. Lease classification is made at the inception of the lease. If the lessee and the lessor subsequently agree to change 

the provisions of the lease in a manner that would have resulted in a different classification of the lease had they 
been in place at its inception, the revised agreement is regarded as a new lease over its term. However, changes in 
factors such as the economic life or of the residual value of the leased property, or changes in circumstances, such as 
default by the lessee, are not grounds for reclassification.  

 
9. Classification involves an assessment of the degree to which economic benefits are transferred by a lease. In many 

cases a qualitative assessment of the lease terms will quickly indicate the correct classification without the need for 
detailed calculation of the value of the different lease interests. However, valuations may be required to help 
establish benefits accruing to the lessor and lessee respectively, eg, in estimating the residual value at the end of the 
lease to establish if the lease is for a major part of the asset’s economic life.  

 
Classification of Property Leases  

10. Where a lease is of land and a building or buildings together, IAS 17, para 15A, requires that the two elements be 
considered separately for the purposes of classification. If it appears that the element of the lease attributable to the 
building could be a finance lease, it will be necessary to make an allocation of the initial rent based on the relative 
fair values of the leasehold interests in each element at the inception of the lease, IAS 17, para 16.  

 
11. For most property leases the interest in the land and buildings reverts to the lessor at the end of the lease. There are 

also often provisions for the rent to be reviewed periodically to reflect changes in the value of the property, and 
frequently an obligation on the lessee to hand the buildings back to the lessor in good repair. These are all indicators 
that the lessor did not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of either the buildings or the land 
to the lessee when the lease was granted.  

 
12. Consequently, many leases of land and buildings are readily identifiable as operating leases. Finance leases of land 

and buildings will generally arise only where the lease is clearly created as a way of funding the eventual purchase 
of the property by the lessee, eg, by means of an option to acquire the lessor’s interest for a nominal sum after the 
specified rental payments have been made. Occasionally, leases that are not clearly structured as finance agreements 
may meet some of the criteria of a finance lease, eg, where the rental payments do not reflect the underlying value of 
the property. In such cases, a more detailed analysis of the value of the risks and benefits transferred from lessor to 
lessee may be required in order to determine the correct classification.  

 
13. Where a lease is of a parcel of land and a building is constructed upon it, allocating the rent to each element is a task 

that can be undertaken reliably where there is an active market for land for similar development in the locality. In 
other situations, eg, where the lease is of part of a multi-let building with no identifiable land attributable to any 
particular lease, reliable allocation may be impossible. IAS 17, para 16, makes the proviso that where a reliable 
allocation cannot be made, the whole lease should be treated as a finance lease, unless it is clear that both elements 
are operating leases. If it were clear that both elements were operating leases from the outset, the allocation exercise 
would not be necessary.  

 
14. In practice, leases of part of a multi-let building will normally be operating leases and the whole property will be 

classified as investment property by the lessor. In such cases, allocation will be unnecessary. In cases where the 
building element is clearly a finance lease, the land element is likely to be identifiable. It will be comparatively rare 
for the building element to meet the criteria for classification as a finance lease and for the land element not to be 
clearly identifiable. However, if such a case is indentified, an allocation between the land and the building element 
should not be attempted based on unreliable criteria. In such circumstances, the whole of the leased property should 
be accounted for as a finance lease.  

 
Investment Property  

15. Under IAS 17, para 18, it is not necessary to make an allocation between the land and buildings elements of an 
investment property held under a lease and accounted for using the fair value model.  

 
16. Investment property is frequently held by an investor under a lease, eg, a long lease of land on which it has 

developed buildings, which are then leased as an investment. Because land does not normally depreciate, a lease of 
land would appear to be correctly classified as an operating lease. However, in recognition of the fact that many 
substantial investment properties are held on this basis, IAS 40, para 25 provides that at initial recognition an 
investment property held under a lease shall be accounted for as though it were a finance lease under IAS 17, para 
20.  
 

17. Although the foregoing provisions mean that questions of classification and allocation do not generally arise in 
relation to investment property, another potential anomaly remains. The value of the investor’s interest in a leasehold 
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investment property reflects the difference between the payments under the superior lease and the receipts or 
potential receipts under the sub lease or leases, see IVS 304.01 Valuation of Property Interests. However, IAS 17, 
para 23 provides that it is not appropriate for the liabilities for leased assets to be presented in the financial 
statements as a deduction from the leased assets. In order to comply with this requirement, IAS 40 para 50(d) 
provides that where a valuation of a leasehold investment property is net of all payments expected to be made, it is 
necessary to add back any recognised lease liability to arrive at the carrying amount. It must be noted that this is an 
accounting adjustment only and should neither be reflected nor anticipated in the valuation of the investor’s interest.  

 
Valuing the Asset or the Liability  

18. Where a lease is identified as a finance lease, lessees are required to account for the asset and liability based on 
either the fair value of the leased asset or the present value of the minimum lease payments, whichever is lower, each 
determined as at the inception of the lease.  
 

19. In the context of IAS 17 the value of the asset is considered separately from any liability created by the lease. When 
accounting for a lessee’s interest in a finance lease it is therefore necessary to measure the asset by assessing the 
value of the benefit that a market participant would accrue from the right to use the asset for the duration of the 
lease. When dealing with leases of property, other than investment property, it is important to note that this is not the 
same as the value of the lessee’s leasehold interest (see IVS 303.01 Valuation of Property Interests), as the latter 
reflects the lease liability as well as the value of the asset.  
 

20. The minimum lease payments are defined in IAS 17. In summary, they are the payments over the lease term that the 
lessee is required to make, excluding any contingent rent, taxes and amounts paid to the lessor for services. The 
minimum lease payments include any residual value guaranteed by the lessee to the lessor. Since contingent rents are 
excluded from the calculation of the minimum lease payments and the payments should be clear from the face of the 
lease, valuations will not normally be required.  
 

21. IAS 17, para 20, provides that the present value of the minimum lease payments should be calculated using a 
discount rate equivalent to the “interest rate implicit in the lease” or, if this is not practicably determinable, the 
lessee’s “incremental borrowing rate”. The calculation of the interest rate implicit in the lease requires the fair value 
of the unencumbered leased asset at the date of the lease inception and its residual value at the end of the lease.  

 
22. The depreciation requirements in IAS 16 also apply to leased assets and, therefore, IVS 201.02 Valuations for 

Depreciation may also be relevant.  
 
Scope of Work 

23. In addition to the minimum requirements addressed in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive 
specific consideration when valuations are being provided to support lease accounting requirements under IAS 17.  

(f) Valuation date:  
If an estimate of the value of the asset or liability at the inception date of the lease is required, it will be necessary to confirm 
that date.  

(i) Assumptions and any special assumptions:  
As discussed in para 19 above, except in the case of investment property, estimating the value to the lessee of the asset or 
liability for lease accounting purposes is not the same as estimating the value of the lessee’s legal interest, as the liabilities 
under the lease are accounted for separately. It may therefore be necessary to make it clear that the valuations will be provided 
on the special assumption that the actual lease was not in place on the valuation date.  
 
Valuation Reporting 

24. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on lease accounting 
shall state that the values provided are based on the specific assumptions required by the relevant financial reporting 
standards and should not be relied upon for any other purpose.  

 
Effective Date  

25. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 
Valuations for Impairment Testing 
Impairment 

2. Under IAS 36 - Impairment of Assets, an entity is required to review at each balance sheet date whether there is any 
indication that an asset may be impaired. Impairment might be indicated by a reduction in the value of the asset 
because of market or technological changes, obsolescence of the asset, asset underperformance in comparison to the 
expected return, or an intention to discontinue or restructure operations. Impairment arises where the carrying 
amount1 of an asset exceeds the amount that can be recovered from either its continued use or the sale of the asset.  

 
3. The requirement to review for impairment does not apply to:  

(a) financial assets within the scope of IFRS 9,  
(b) investment property measured at fair value in accordance with IAS 40,  
(c) biological assets related to agricultural activity measured at fair value less costs to sell in accordance with 

IAS 41,  
(d) inventories,  
(e) assets arising from construction contracts,  
(f) deferred tax assets,  
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(g) assets arising from employee benefits,  
(h) assets classified as held for sale, or included in a disposal group that is classified as held for sale.  

 
4. If impairment is considered to have arisen, the carrying amount of the asset, whether derived from either historic 

cost or a previous valuation, should be written down to the “recoverable amount”. This is the higher of the asset’s 
“value in use” or its “fair value less costs to sell”.  

 
Value in Use  

5. Value in use is the present value of the future cash flows expected to be derived from the asset or cash-generating 
unit. The cash-generating unit is the smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely 
independent of the cash inflows from other assets or groups of assets.  

 
6. Value in use is specific to the entity as it reflects the cash flows that the entity expects to obtain from continuing use 

of an asset over its anticipated useful life, including any proceeds from its ultimate disposal. It is therefore similar to 
investment value, see IVS 103 Bases of Value.  

 
7. IAS 36 provides that the following shall be reflected in the calculation of an asset’s value in use:  

(a) an estimate of the future cash flows the entity expects to derive from the asset,  
(b) expectations about possible variations in the amount or timing of those future cash flows,  
(c) the time value of money, represented by the current market risk free rate of interest,  
(d) the price for bearing the uncertainty inherent in the asset,  
(e) other factors, such as illiquidity, that market participants would reflect in pricing the future cash flows the 

entity expects to derive from the asset.  
 

8. The expected cash flows have to be tested for reasonableness by ensuring that the assumptions on which the entity’s 
projections are based are consistent with past actual outcomes, provided the effects of subsequent events or 
circumstances that did not exist when those actual cash flows were generated make this appropriate. Cash flows are 
estimated for the asset in its current condition and therefore the expected cash flows should not reflect any increase 
due to any restructuring or reconditioning of the asset to which the entity is not currently committed.  

 
9. The appropriate discount rate will reflect the return that market participants would require for an investment that 

would generate cash flows of amounts, timing and risk profile equivalent to those that the entity expects to derive 
from the asset.  

 
10. IAS 36, paras 30 to 57 and Appendix A, set out detailed considerations for assessing value in use.  

 
Fair Value less Costs to Sell  

11. The fair value less costs to sell of an asset or cash-generating unit is the amount obtainable from its sale in an arm’s 
length transaction between knowledgeable, willing parties, less the costs of disposal. Except where the owning entity 
is compelled to sell on the valuation date without adequate time for exposure to the market, it is not a forced sale. 
Fair value in this context is consistent with market value as defined in IVS 103 Bases of Value.  

 
12. The costs to sell are the costs directly attributable to the transaction, eg legal fees, marketing costs, removal costs, 

unrecoverable transaction taxes and any costs directly incurred in preparing the asset or cash generating unit for sale. 
They exclude consequential costs, eg, those involved in reorganising the business following the disposal.  

 
Recoverable Amount  

13. The recoverable amount is the higher of the value in use and fair value less costs to sell. It is not always necessary to 
determine both these amounts; if either exceeds the asset’s carrying amount, the asset is not impaired and it is not 
necessary to estimate the other amount. If the fair value less costs to sell cannot be reliably determined, eg, because 
there is no basis for estimating the price that could be obtained on disposal, then the value in use may be used as the 
recoverable amount. Conversely, if there is no reason to expect that the value in use is in excess of fair value less 
costs to sell, the latter figure may be used as the recoverable amount.  

 
Scope of Work 

14. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration when either the value in use or fair value less costs to sell is required for impairment testing under IAS 
36.  

 Identification of the asset or liability to be valued:  
 The scope of work shall record whether the valuations are to be of an individual asset or of a defined cash-generating 

unit.  
 Extent of Investigation and, (h) Nature and source of information to be relied upon:  
 Where estimating value in use, the extent and source of the estimated cash flows generated from continued use of the 

asset or cash generating unit should be recorded, and the extent of the valuer’s duty to either verify or validate the 
information shall be discussed and recorded.  

 Where estimating the fair value less costs to sell, enquiry should be made to establish any abnormal but directly 
attributable costs that would be incurred in a sale.  

 Assumptions and any special assumptions:  
 Any material assumptions to be made in forecasting the future expected cash flows in an estimate of the value in use 

shall be recorded.  
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Valuation Approaches 
15. Value in use, see paragraphs 5-10 above, is estimated using a method that falls under the income approach. Fair 

value less costs to sell will normally be estimated using the direct market comparison approach. It is inappropriate 
to use the cost approach in order to estimate either or both elements of the recoverable amount. If an asset is 
impaired the entity would not replace it with a modern equivalent, see also paragraph 13(c) of IVS 201.01.  

 
Valuation Reporting 

16. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report for impairment testing 
under IAS 36 shall include comment on such of the following as are relevant :  

 In respect of value in use:  
Sources of information used to support estimates of future cash flows and investigations undertaken to verify those cash flows  
The discount rate used and the key factors reflected in selecting that rate  

 In respect of fair value less costs to sell: The approach used to estimate fair value;  
Details of the estimated costs of sale, with a explanation of any extraordinary costs included.  
 
Effective Date 

17. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged. 
 
Valuations of Property, Plant and Equipment in the Public Sector 
International Public Sector Accounting Standards 

1. These provisions should be applied in the context of the accounting provisions in International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS) generally, of IPSAS 17 Property, Plant and Equipment and IPSAS 21 Impairment of 
Non-Cash-Generating Assets in particular.  

2. IVS 201.01 Fair Value under International Financial Reporting Standards addresses the application of fair value 
generally under IFRS and valuation bases to accounting principles in the context of IFRS. These principles can also 
be generally applied to valuations of public sector assets. However, many types of property, plant and equipment 
held by public sector bodies are specialised for the delivery of a particular service rather than as a means of 
generating cash flows and are rarely, if ever, exchanged in a market transaction. This standard identifies specific 
provisions within IPSAS that affect the application of fair value to such assets.  

 
Types of Public Sector Assets 

3. Property in the public sector comprises conventional cash-generating and non-cash-generating property assets as 
well as specialised property assets, including heritage and conservation assets, infrastructure assets, public buildings, 
public utility plants, and recreational assets. As with private sector assets, public sector assets fall into operational 
and non-operational categories. Non-operational assets include investment and surplus assets. These categories are 
accounted for in different ways.  

 
4. Many “heritage assets” are held in the public sector. A heritage asset is an asset having some cultural, environmental 

or historical significance. Heritage assets may include historical buildings and monuments, archaeological sites, 
conservation areas and nature reserves, and works of art. Heritage assets often display the following characteristics, 
although these characteristics are not necessarily limited to heritage assets:  

 their economic benefit in cultural, environmental, educational and historic terms is unlikely to be fully reflected in a 
financial value based purely on market price,  

 legal and/or statutory obligations may impose prohibitions or severe restrictions on disposal by sale,  
 they are often irreplaceable and their economic benefit may increase over time even if their physical condition 

deteriorates,  
 it may be difficult to estimate their useful lives, which in some cases could be hundreds of years.  

 
Operational Property, Plant and Equipment 

5. Like its IFRS counterpart, IAS 16, IPSAS 17 Property, Plant and Equipment permits two models for the recognition 
of operational assets in the balance sheet: a cost model and a fair value model. Where the fair value model is applied, 
a current revaluation of the asset is required. Where an entity adopts the fair value revaluation option, the assets are 
included in the balance sheet at their fair value. IPSAS 17 stipulates the following:  

 
6.  
 45 The fair value of items of property is usually determined from market based evidence by appraisal. The fair value 

of items of plant and equipment is usually their market value determined by appraisal. 
 47 If no market evidence is available to determine the market value in an active and liquid market of an item of 

property, the fair value of the item may be established by reference to other items with similar characteristics, in 
similar circumstances and location. 

 48 If there is no market-based evidence of fair value because of the specialised nature of the item of plant and 
equipment, an entity may need to estimate fair value using … depreciated replacement cost, or the restoration cost 
or service units approaches… 

 
7. Although there is no IPSAS equivalent of the IFRS Fair Value Measurement Exposure Draft, in line with the 

established policy of convergence between IPSAS and IFRS fair value should be estimated in a manner that is 
consistent with IFRS.  

 
Absence of Market Evidence  

8. For some public sector assets, it may be difficult to establish their value because of the absence of market 
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transactions for these assets. Some public sector entities may have significant holdings of these assets. IPSAS 17, 
para 47, gives the following guidance:  

“If no market evidence is available to determine the market value in an active and liquid market of an item of property, the fair 
value of the item may be established by reference to other items with similar characteristics, in similar circumstances and 
location. For example, the fair value of vacant government land that has been held for a long period during which time there 
have been few transactions may be estimated by reference to the market value of land with similar features and topography in a 
similar location for which market evidence is available. In the case of specialised buildings and other man-made structures, fair 
value may be estimated by using depreciated replacement cost, or the restoration cost or the service units approach (see IPSAS 
21). In many cases, the depreciated replacement cost of an asset can be established by reference to the buying price of a similar 
asset with similar remaining service potential in an active and liquid market. In some cases, an asset’s reproduction cost will be 
the best indicator of its replacement cost. For example, in the event of loss, a parliament building may be reproduced rather than 
replaced with alternative accommodation because of its significance to the community”.  
 

9. Because of the lack of evidence of comparable market transactions for many public sector assets, the direct market 
comparison approach often cannot be used. The above paragraph sanctions the use of alternative valuation methods 
to measure the fair value of an asset, all of which fall within the cost approach described in IVS 202 Valuation 
Approaches. IPSAS 21 below contains some guidance on these methods.  

 
Impairment 

10. IPSAS 21 Impairment of Non-Cash-Generating Assets, contains similar provisions to IAS 36, see IVS 201.04 
Valuations for Impairment Testing. The test for a non-cash-generating asset for impairment, which will include most 
property, plant and equipment held for the provision of a public service, requires the carrying amount to be adjusted 
to the higher of its fair value less costs to sell or its value in use. IPSAS 21, para 14, provides that the value in use of 
a non-cash-generating asset is the present value of the asset’s remaining “service potential”. The standard then gives 
further guidance on methods for assessing the remaining service potential as follows:  

(a) Depreciated Replacement Cost Approach – IPSAS 21, paras 41 to 43, 
 Under this approach, the present value of the remaining service potential of an asset is determined as the depreciated 

replacement cost of the asset. The replacement cost of an asset is the cost to replace the asset’s gross service 
potential. This cost is depreciated to reflect the asset in its used condition. An asset may be replaced either through 
reproduction (replication) of the existing asset or through replacement of its gross service potential. The 
depreciated replacement cost is measured as the reproduction or replacement cost of the asset, whichever is lower, 
less accumulated depreciation calculated on the basis of such cost, to reflect the already consumed or expired 
service potential of the asset.” 

 The replacement cost and reproduction cost of an asset are determined on an ‘optimized’ basis. The rationale is that 
the entity would not replace or reproduce the asset with a like asset if the asset to be replaced or reproduced is an 
overdesigned or overcapacity asset. Overdesigned assets contain features which are unnecessary for the goods or 
services the asset provides. Overcapacity assets are assets that have a greater capacity than is necessary to meet the 
demand for goods or services the asset provides. The determination of the replacement cost or reproduction cost of 
an asset on an optimized basis thus reflects the service potential required of the asset.  

 In certain cases, standby or surplus capacity is held for safety or other reasons. This arises from the need to ensure 
that adequate service capacity is available in the particular circumstances of the entity. For example, the fire 
department needs to have fire engines on standby to deliver services in emergencies. Such surplus or standby 
capacity is part of the required service potential of the asset.”  

(b) Restoration Cost Approach – IPSAS 21, para 44, 
 44 Restoration cost is the cost of restoring the service potential of an asset to its pre-impaired level. Under this 

approach, the present value of the remaining service potential of the asset is determined by subtracting the 
estimated restoration cost of the asset from the current cost of replacing the remaining service potential of the asset 
before impairment. The latter cost is usually determined as the depreciated reproduction or replacement cost of the 
asset whichever is lower. Paragraphs 41 and 43 include additional guidance on determining the replacement cost 
or reproduction cost of an asset. 

(c) Service Units Approach 
 45. Under this approach, the present value of the remaining service potential of the asset is determined by reducing 

the current cost of the remaining service potential of the asset before impairment to conform with the reduced 
number of service units expected from the asset in its impaired state. As in the restoration cost approach, the 
current cost of replacing the remaining service potential of the asset before impairment is usually determined as 
the depreciated reproduction or replacement cost of the asset before impairment, whichever is lower. 

 
11. IPSAS 17 recognises that some heritage assets have service potential other than their heritage value, eg, an historic 

building being used for office accommodation. In these cases, they may be recognised and measured on the same 
basis as other items of property, plant and equipment. For other heritage assets, their service potential is limited to 
their heritage characteristics, eg, monuments and ruins. The existence of alternative service potential can affect the 
valuation approach adopted.  

 
Scope of Work  

12. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration when valuing property, plant or equipment in the public sector. Reference should also be made to IVS 
201.01 Fair Value under International Financial Reporting Standards.  

 Identification of the asset or liability to be valued:  
The classification of the asset or assets, eg, whether operational, held for investment, infrastructure or held for disposal shall be 
recorded. It may also be necessary to identify the appropriate unit of account for valuation purposes.  

 Assumptions and any special assumptions:  
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Different valuation assumptions may be appropriate depending on the classification of the asset or liability. For example, for 
property that is operational, it is normally appropriate to make an assumption that it will continue to be occupied for the purpose 
of service delivery. The assumptions that are applicable to each class of asset should be included in the scope of work.  
 
Valuation Reporting 

13. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on property, plant and 
equipment in the public sector shall include comment, where relevant, on the following matters. Reference should 
also be made to IVS 201.01 Fair Value under International Financial Reporting Standards:  

 Valuation approach and reasoning:  
For operational property held for service delivery, there will frequently be a lack of direct market evidence. The approach 
adopted, see paragraphs 6 - 8 above should be indicated together with the significant valuation inputs.  
 
Effective Date 

14. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged. 
 
Valuations of Property Interests for Secured Lending 
Loans Secured by Property Interests 

1. Loans from banks and other financial institutions are often secured by the collateral of the borrower’s property 
interests. The lending may be by way of a mortgage or other forms of fixed or floating charge. The common factor is 
that the lender has the power to recover the loan by taking control of the collateral in the event of default by the 
borrower. Different types of property may be offered as collateral.  

 
Scope of Work 

2. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration in the valuation of property interests:  

 Identification of the valuer and confirmation of competence:  
Lenders normally require a valuation that is independent of the borrower. The scope of work should include disclosures of any 
material involvement that the valuer has with either the property to be valued, the borrower or a prospective borrower. The 
materiality of existing or past involvement is a matter of professional judgment for the valuer but the principal criteria is 
whether the involvement would be likely to give rise to doubts in the mind of a reasonable person as to the ability of the valuer 
to provide an impartial valuation if it were discovered after the valuation had been carried out.  

 Identification of the asset or liability to be valued:  
At the outset of an engagement, the property interest that is to serve as the security should be identified. Care should be taken 
where the interest is not absolute, eg, it is a lease interest or it is subject to leases to third parties, see IVS 303.01 Valuations of 
Property Interests.  
Caution is required where property offered as security is subject to a lease to a party related or connected with the borrower. If 
this lease has a more favourable income stream than would be obtainable in the market, it may be appropriate to disregard the 
existence of the lease in a valuation of the property as security.  

 Basis or bases of value:  
In valuations of property for secured lending purposes, the appropriate basis is normally market value. The manner in which 
property ordinarily trades in the market will determine the applicability and relevance of the various approaches to assessing 
market value.  
There may be circumstances where an alternative basis to market value is appropriate for secured lending purposes. A lender 
may request a valuation on a basis other than market value. IVS 103 Bases of Value addresses other bases of valuation 
recognised in IVS.  
Some lenders request valuations on the assumption of a forced sale or impose a time limit for the hypothetical disposal of the 
property, see IVS 103 Bases of Value. Because the impact on price of any constraint on the marketing period will depend upon 
the circumstances at the time that sale takes place, it is not realistic to speculate on the price that could be obtained without 
knowledge of those circumstances. A valuation may be provided on the basis of defined special assumptions recorded in the 
scope of work. In such cases, a statement should be made that the value will be valid only at the valuation date and may not be 
achievable in the event of a future default, when both market conditions and the sale circumstances may be different. 

 Assumptions and any special assumptions:  
Valuations for secured lending are often required on the special assumption that there has been a change in the state or 
condition of the property, eg, the assumed development of a new building, an upgrade of a building or achievement of a 
specified occupancy level. Use of the term market value without an appropriate special assumption in these circumstances 
would be misleading. The term “market value as if complete” or “market value at a specified occupancy level” are examples of 
special assumptions that can be used to qualify market value in these circumstances.  
 
Valuation Approaches 

3. All valuation approaches used for estimating market value are based on market observations. Although all three 
approaches identified in IVS 102 Valuation Approaches can be used to support the market value for secured lending, 
if the property is so specialised that there is insufficient evidence to use either the direct market comparison or 
income approaches, it is unlikely that the property would be regarded as suitable security. Therefore, the cost 
approach is seldom used in valuations for this purpose except as a check on the reasonableness of the value 
determined using another approach.  

 
Property Types  

4. Different types of property have different characteristics as security and a valuation of the relevant interest should 
address these in order to provide the lender with adequate information on the suitability of the property as security 
and the risk factors associated with the property over the duration of the loan.  
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Investment Property 
5. Investment property is usually valued for lending purposes on an asset by asset basis, although some lenders may 

lend against the value of a defined portfolio. In such instances, the distinction needs to be made between the value of 
the individual investment property, assuming it is sold individually, and its value as part of the portfolio.  

 
6. Although consideration is given to the expected demand and marketability of the property over the life of the loan, it 

is normally outside the scope of the valuation engagement to advise on the ability of a tenant to meet future lease 
obligations beyond reflecting the information available on the tenant that would be normally be available to market 
participants.  

 
7. If the income from a property is critically dependent on a tenant or tenants from a single sector or industry or some 

other factor which could cause future income instability, the impact should be considered in the valuation process. In 
certain cases, an assessment of the value of the property based on an alternative use, assuming vacant possession, 
may be appropriate.  

 
Owner-Occupied Property  

8. An owner-occupied property valued for lending purposes will normally be valued on the assumption that the 
property is transferred unencumbered by the owner’s occupancy, ie, the buyer is entitled to full legal control and 
possession. This does not preclude consideration of the existing owner as part of the market, but it does require that 
any special advantage attributable to the owner’s occupancy, which may be reflected in a valuation of the business, 
be excluded from the valuation.  

 
Specialised Property  

9. A specialised property may have significant value only as part of the business of which it is part. In valuations for 
secured lending, such properties will normally be valued on the assumption that the business has ceased and 
therefore the underlying security will reflect the value for an alternative use. The valuation will involve 
consideration of the costs and risks that would be involved in achieving that use.  

 
10. A valuation may be required of a specialised property where the property is part of a going concern business. In 

such circumstances, the value is dependent on the continuing profitability of the business. In such circumstances, the 
distinction between the value of the property as part of the business and the value of the property if the business had 
vacated or closed should be made.  

 
Trade Related Property 

11. The value of trade related property normally reflects its income generating potential due to the buildings or other 
structures only being suitable for a specific type of trade, see IVS 303.04 Valuations of Trade Related Property. The 
specialised nature of such property means that there may be a significant difference in its value as part of an 
operating concern and its value if there was no business in occupation. If the business had ceased, any buyer 
intending to trade would need time to re-establish a new business in the property and would incur start up and other 
costs in equipping the property, obtaining any necessary permits and licenses, etc. Where a lender is relying on the 
underlying value of the property interest as security, a valuation for loan security should comment on the impact on 
the value of the property interest of the cessation of any existing business in occupation. In some cases, the value for 
an alternative use may represent the market value, see paragraph 9 above.  

 
Development Property 

12. Properties held for development or sites intended for development of buildings are valued taking into account 
existing and potential development entitlements and permissions. Any assumptions as to zoning issues and other 
material factors need to be reasonable.  

13. The approach to the valuation of development properties will depend on the state of development of the property at 
the date of valuation and may take into account the degree to which the development is pre-sold or pre-leased. 
Additional considerations may include, but are not limited to, the following:  

 estimating the development period from the date of valuation,  
 determining the effect of additional development requirements on costs and revenues, using present value 

discounting where appropriate,  
 evaluating as far as is possible at the date of valuation, market performance during the period of the development,  
 assessing the risks associated with the development,  
 considering any special relationships between the parties involved in the development.  

 
Wasting Assets 

14. Specific considerations arise in relation to the valuation of a wasting asset for secured lending, ie, one which will 
generally depreciate in value over time. Examples include mines or quarries. The estimated life and the rate of value 
erosion over that life should be identified and clearly stated in report.  

 
Valuation Reporting  

15. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on valuations of 
property interests for secured lending shall include comment on such of the following as is relevant to the purpose of 
the valuation:  

 current activity and trends in the relevant market,  
 historic, current and anticipated future demand for the property in the market area,  
 the potential and likely demand for alternative uses,  
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 the current marketability of the property and the probability of this changing ,  
 any impact of foreseeable events during the period of the loan on the value of the security,  
 where the market value is provided subject to a special assumption, the report should include:  

o an explanation of the special assumption, 
o a comment on any material difference between market value and the market value subject to the special 

assumption  
o a comment that such value may not be realisable at a future date unless the factual position is as described in 

the special assumption.  
 

16. Where the proposed loan is to support a purchase of a property interest, there will normally be a sale price agreed or 
confirmed. Enquiries should be made to establish this price and the result of those enquiries referred to in the report. 
Where there is a difference between a recent or pending transaction price and the valuation, the report should 
comment on the reasons for this difference.  

 
17. It is not uncommon for a seller of property, especially a property developer or trader, to offer incentives to buyers. 

Examples of such incentives include rental income guarantees, contributions to the buyer’s removal or fitting out 
costs, or the supply of furnishings or equipment. Market value ignores any price inflated by special considerations or 
concessions. Where such exist, it is appropriate to comment on the effect that any incentives being offered have on 
the actual selling prices achieved.  

 
Effective Date  

18. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 
Introduction to Asset Standards 
While the General Standards, IVS 101 – 105, contain high level principles and standards that can generally be applied to the 
valuation of most types of asset or liability the Board recognises that these need to be supplemented by additional material that 
addresses valuation issues that are specific to different asset classes. 
This section of the International Valuation Standards contains standards that identify particular valuation considerations for 
different classes of asset. They provide a basic description of the type of assets covered, the characteristics that typically impact 
on value and provide guidance on how the principles set out in the General Standards may be applied to the type of asset in 
question. Asset Standards identify and briefly explain the nature of commonly accepted valuation approaches and methods used 
in the valuation of different types of asset but do not provide detailed methodology or guidance on how to value. 
The Asset Standards should be read in conjunction with the General Standards, which apply except where specifically varied by 
an Asset Standard.. 
 
Valuations of Businesses and Business Interests 
Definitions 

1. In the context of this standard, the following definitions apply.  
(a) Enterprise value – the total value of a business including its interest bearing debt and its equity 

components.  
(b) Equity value – the value of a business to all of its shareholders after deducting its liabilities.  

(c) Redundant assets – assets not necessary to the ongoing operations of a business, also referred to as non-operating 
assets  

(d) En bloc value - the value of the ownership interests viewed as a whole.  
 
Businesss 

2. A business is a commercial, industrial, service or investment activity. A valuation of a business may either comprise 
the whole of the activity of an entity or a part of the activity. It is important to distinguish between the value of a 
business entity and the value of the individual assets or liabilities of that entity. If the purpose of the valuation 
requires the value of individual assets or liabilities and where these are separable from the business and are capable 
of being traded independently, those assets or liabilities are valued in isolation and not by apportionment of the value 
of the entire business. Before undertaking a valuation of a business, it is important to establish whether the valuation 
is of the entire entity, shares or a shareholding in the entity, a specific business activity of the entity or of specific 
assets or liabilities.  

3. Valuations of businesses are required for different purposes including acquisitions, mergers and sales of businesses, 
taxation, litigation and insolvency proceedings, and financial reporting.  

4. The following matters may require consideration depending on the context and purpose of the valuation and the 
nature of the business or the business interest being valued.  

 
Ownership Rights  

5. The rights, privileges or conditions that attach to the ownership interest, whether held in corporate or partnership 
form, require consideration in the valuation process. Ownership rights are usually defined by legal documents such 
as articles of association, clauses in the memorandum of the business, articles of incorporation, bylaws, partnership 
agreements and shareholder agreements.  

 
6. The documents may contain restrictions on the transfer of the interest and may contain provisions governing the 

basis of valuation that has to be adopted in the event of transfer of the interest. For example, the documents may 
stipulate that the interest to be transferred should be valued as a pro rata fraction of the en bloc value of the entire 
issued share capital, even though the interest to be transferred represents a minority interest. In each case, the rights 
of the interest being valued and the rights attaching to any other class of interest needs to be considered at the outset.  
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Business Information 
7. Although the value on a given date reflects the benefit of future ownership, the history of a business is valuable in 

that it may give guidance as to the expectations for the future.  
 

8. Awareness of relevant economic developments and specific industry trends is essential for business valuation. 
Matters such as political outlook, government policy, exchange rates, inflation, interest rates and market activity 
may affect businesses that operate in different sectors of the economy quite differently.  

 
9. The valuation of an ownership interest in a business is only relevant in the context of the financial position of the 

business at a point in time. It is important to understand the nature of assets and liabilities of the business and to 
determine which items are used in the income producing process and which ones are redundant to the business at the 
valuation date.  

 
Intangible Assets  

10. Businesses may have assets that are not reflected on the balance sheet. Such assets could include patents, 
trademarks, copyrights, brands, know-how and proprietary databases. Goodwill is a residual value after all tangible 
and intangible assets have been taken into account. Standards for the valuation of intangible assets are addressed in 
IVS 301.02 Valuations of Intangible Assets.  

 
Voting Control 

11. There are different levels of control or lack of control resulting from differences in the size of ownership interests 
that need to be reflected in any valuation. In some instances, effective control may be obtained with less than 50% of 
the voting rights. Even if one person owns more than 50% of the voting rights and has operational control, there may 
be certain actions, such as winding-up the business that may require more than 50% affirmative vote, and may 
require an affirmative vote of all owners. The legal restrictions and conditions regarding voting control will vary 
between jurisdictions.  

 
Prior Transactions and Offers  

12. It is important to consider any prior transactions or offers for any component of the business. Such transactions and 
offers may be an indicator of value.  

 
Scope of Work 

13. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration in the valuation of businesses and business interests:  

 Identification of the asset or liability to be valued:  
The asset subject to valuation needs to be clearly defined. In a business valuation, there can be various components of a 
business or various classes of shares subject to valuation. A complete description of the shares, the assets, the liabilities or the 
interest in the business should be recorded at the outset.  

 Extent of investigation:  
The extent of the independent verification of information will depend upon the purpose of the valuation and the extent of 
reliance on the valuation conclusion. In many instances, it will be beyond the scope of service to perform a complete 
verification of all data sources. Where material matters are not specifically verified as part of the valuation process, assumptions 
on which the valuation is based should be recorded.  

 Nature and source of the information to be relied upon:  
The valuation process of a business entity frequently requires reliance upon information received from a client, representatives 
of the client and other experts. A common example of reliance upon other experts is a valuation conducted by a real estate 
property valuer for the real estate components owned by a business entity. The source of the information which is to be relied 
upon as part of the business valuation process is identified and recorded in the scope of work.  
 
Valuation Approaches 

14. The direct market comparison and the income approaches described in IVS 102 Valuation Approaches can be 
applied to the valuation of a business or business interest. The cost approach cannot normally be applied except in 
the case of early stage or start up businesses where profits and/or cash flow cannot be reliably determined.  
 

15. The value of certain types of businesses, eg, an investment or holding business, can be derived from a summation of 
the assets and liabilities. This is sometimes called the “net asset approach” or “asset approach”. The value of the 
individual assets and liabilities are derived using one or more of the principal valuation approaches described in IVS 
102 Valuation Approaches.  

 
Direct Market Comparison Approach 

16. The direct market comparison approach compares the subject business to similar businesses, business ownership 
interests and securities that have been exchanged in the market.  

17. The three most common sources of data used in the direct market comparison approach are public stock markets in 
which ownership interests of similar businesses are traded, the acquisition market in which entire businesses are 
bought and sold, and prior transactions in or offers for the ownership of the subject business.  

18. There needs to be a reasonable basis for comparison with and reliance upon similar businesses in the direct market 
comparison approach. These similar businesses should be in the same industry as the subject business or in an 
industry that responds to the same economic variables. Factors to be considered in whether a reasonable basis for 
comparison exists include the following:  

 similarity to the subject business in terms of qualitative and quantitative business characteristics,  
 amount and verifiability of data on the similar business,  
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 whether the price of the similar business represents an arm’s length transaction.  
 

19. A comparative analysis of qualitative and quantitative similarities and differences between similar businesses and 
the subject business should be made.  

 
20. Through analysis of the publicly traded businesses or actual transactions, valuation ratios, usually price divided by 

some measure of income or net assets, are calculated. In calculating and selecting these ratios, consideration is given 
to the following matters:  

 The ratio should provide meaningful information about the value of the business.  
 Adjustments may need to be made to render the similar businesses and the subject business more comparable. 

Examples include adjustments for unusual, non-recurring, non-operating items and differences in risk and 
expectations of the similar businesses and the subject business.  

 Adjustments may be required for differences in the subject ownership interest and interests in the similar businesses 
with regard to control, lack of control, marketability or lack of marketability. By way of example, market prices 
that reflect public trading are from transactions for minority holdings. The price for the acquisition of an entire 
business represents 100% of the business.  

 
21. Anecdotal valuation “rules” are frequently used by market commentators. However, value indications derived from 

the use of such rules should not be given substantial weight unless it can be shown that buyers and sellers place 
significant reliance on them.  
 

22. The market prices of publicly traded stocks or partnership interests, acquisition prices for business interests or 
businesses engaged in the same or similar lines of business are often used as a reasonableness check on the business 
valuation conclusion derived under an another approach. However, adequate information is often difficult to obtain. 
While the actual transaction price may be known, the terms of the transaction, including warranties and indemnities 
given by the seller, are often not known, making it difficult, if not impossible, to make a valid comparison.  

 
Income Approach  

23. Various methods are used to estimate value under the income approach. Those methods include the capitalised cash 
flow or earnings method and the discounted cash flow method.  
 

24. In theory, income and cash flow can be measured under a variety of definitions. The income or cash flow measured 
is usually post-tax. The capitalisation or discount rate applied must be appropriate for the definition of income or 
cash flow used.  
 

25. The income approach requires the estimation of a capitalisation rate when capitalising income or cash flow and a 
discount rate when discounting cash flow. In estimating the appropriate rate, factors such as the level of interest 
rates, rates of return expected by investors on similar investments and the risk inherent in the anticipated benefit 
stream are considered.  
 

26. In capitalisation methods that employ discounting, expected growth may be explicitly considered in the forecasted 
income or cash flow. In capitalisation methods that do not employ discounting, expected growth is normally 
reflected in the capitalisation rate. When the forecasted income or cash flow is expressed in nominal terms, ie, 
current prices, nominal rates should be used. When the forecasted income or cash flow is expressed in real terms, ie, 
level prices, real rates should be used.  
 

27. Enterprise value is typically derived through the capitalisation of profits or cash flows through the application of a 
capitalisation rate or discount rate before debt servicing costs. The capitalisation or discount rate applied is the 
weighted average cost of capital of an appropriate mix of debt and equity. The actual interest bearing debt is 
deducted from the enterprise value to determine the equity value.  

 
28. Under the income approach, the historical financial statements of a business entity are often used as guide to 

estimate the future income or cash flow of the business. Determining the historical trends over time through ratio 
analysis provides the necessary information to assess the risks inherent in the business operations in the context of 
the industry and the prospects for future performance.  

 
29. In order to estimate the expected income or cash flow of a business, adjustments should be made to the historical 

financial statements for items that are relevant and significant to the valuation process. Adjustments may be 
appropriate for the following matters:  

(a) to adjust revenues and expenses to levels that are reasonably representative of expected continuing 
operations,  

(b) to present financial data of the subject business and guideline comparison businesses on a consistent 
basis,  

(c) to adjust the carrying value of an asset on the balance sheet to its market value,  
(d) to adjust for non-operating assets and liabilities and the related revenue and expenses,  

If non-operating items are included in the historical financial statements, they are typically removed from the financial 
statements and valued separately from the operating assets at the valuation date. Such non-operating assets and liabilities are 
generally referred to as redundant or surplus.  

(e) to adjust non-arm’s length transactions to commercial rates,  
Cost of items leased, rented or otherwise contracted from related parties may need to be adjusted to reflect amounts reflective of 
transactions between arm’s length parties.  
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Compensation of the owner may need to be adjusted to reflect the market cost of replacing the service provided by the current 
owner.  

(f) to eliminate the impact of non-recurring events from the revenue and expense items,  
Adjustments may be required for historical events that are not likely to recur with regularity. Examples of non-recurring items 
include losses caused by strikes, new plant start-up and weather phenomena.  

(g) to adjust the reported depreciation and tax basis to an estimate that compares to depreciation used in 
similar businesses,  

(h) to adjust the inventory accounting to compare to similar businesses, whose accounts may be kept on a different basis 
from the subject business or to more accurately reflect economic reality,  

Inventory adjustments may be different when considering the income statement and when considering the balance sheet. For 
example, a first-in-first-out method of costing inventory may most accurately represent the value of the inventory when 
constructing a market value balance sheet. When examining the income statement, a last-in-first-out method of costing 
inventory may more accurately represent the income level in times of inflation or deflation.  

(i) to adjust for the degree of control held by the ownership interest under valuation.  
Some adjustments that would be made in the context of valuation of the entire business might not be made in the context of 
valuation of a non-controlling interest in that entity since the non-controlling interest would not have the ability to exert an 
influence that would warrant adjustment.  
 
Valuation Reporting 

30. A valuation report of a business or of an interest in a business shall contain the minimum matters set out in IVS 105 
Valuation Reporting .  

 
Effective Date  

31. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 

Valuations of Intangible Assets 
Intangible Assets 

1. An intangible asset is a non-monetary asset that manifests itself by its economic properties. It does not have physical 
substance but grants rights and economic benefits to its owner.  

 
2. An intangible asset is distinguishable from goodwill. Goodwill is any future economic benefit arising from a 

business or a group of assets which is not separable from the business or group of assets in its entirety.  
 

3. Valuations of intangible assets are required for many different purposes including acquisitions, mergers and sales of 
businesses or parts of businesses, purchases and sales of intangible assets, reporting to tax authorities, litigation and 
insolvency proceedings, and financial reporting.  

 
4. An intangible asset can be either identifiable or unidentifiable. An intangible asset is identifiable if it either:  

(a) is separable, ie, capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, 
rented or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, 
regardless of whether the entity intends to do so, or  

(b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or 
separable from the entity or from other rights and obligations.  

 
5. Any unidentifiable intangible asset associated with a business or group of assets is generally termed goodwill.  

 
6. The principal classes of intangible assets are as follows:  
 marketing related,  
 customer or supplier related,  
 technology related,  
 artistic related.  

 
7. Identifiable intangible assets may be contractual or non-contractual. Within each class, assets may be either 

contractual or non-contractual.  
 

8. Marketing related intangible assets are used primarily in the marketing or promotion of products or services. 
Examples include, but are not limited to, the following intangible assets:  

 trademarks, trade names, service marks, collective marks and certification marks,  
 trade dress, eg, unique colour, shape or package design,  
 internet domain names,  
 non-compete agreements.  

 
9. Customer or supplier related intangible assets arise from relationships with or knowledge of customers or suppliers. 

Examples include, but are not limited to, the following intangible assets:  
 advertising, construction, management, service or supply agreements,  
 licensing, royalty and standstill agreements,  
 servicing contracts,  
 order books,  
 employment contracts,  
 use rights, such as drilling, water, air, timber cutting and airport landing slots,  



 

 

248

 

 franchise agreements,  
 customer relationships,  
 customer lists.  

 
10. Technology related intangible assets arise from contractual or non-contractual rights to use patented technology, 

unpatented technology, databases, formulae, designs, software, processes or recipes.  
 

11. Artistic related intangible assets arise from the right to benefits such as royalties from artistic works such as plays, 
books, films and music, and from non-contractual copyright protection.  

 
Characteristics of Intangible Assets 

12. Specific intangible assets are defined and described by characteristics such as their ownership, function, market 
position and image. These characteristics differentiate intangible assets from one another. The differentiating 
characteristics are illustrated in the following examples:  

 Confectionery brands may be differentiated through differing taste, source of ingredients and quality.  
 Computer software products will typically be differentiated by reference to their functional specifications.  

 
13. Although similar intangible assets within the same class will share some characteristics with one another, they will 

also have differentiating characteristics that will vary according to type of intangible asset.  
 
Goodwill 

14. Goodwill is any future economic benefit arising from a business or a group of assets which is not separable from the 
business or group of assets in its entirety.  

 
15. Examples of benefits that are reflected in goodwill include:  
 company specific synergies following a business combination, eg, a reduction in operating costs or economies of 

scale,  
 growth opportunities, eg, expansion into different markets,  
 organisational capital, eg, the benefits accruing from an assembled network.  

 
16. In general terms the value of goodwill is the residual amount remaining after the values of all identifiable tangible, 

intangible and monetary assets, adjusted for actual or potential liabilities, have been deducted from the value of a 
business.  

 
Scope of Work 
 

17. In addition to the requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration in the valuation of intangible assets: 

 Identification of the asset to be valued:  
The assets to be valued should be clearly defined with reference to the types and characteristics discussed in this standard.  

 Extent of investigation and,  
  the nature and source of the information to be relied upon:  

The source of any information which is to be relied upon and the extent of independent verification required should be 
identified and recorded. Examples of matters requiring consideration under these headings include current and historic financial 
information, projected or prospective financial information ownership, and patent rights.  

 Assumptions and any special assumptions:  
Where material matters are not to be specifically verified as part of the valuation process, the assumptions on which the 
valuation is to be based should be recorded.  
Examples of special assumptions that could be made when valuing an intangible asset include that a patent has been granted 
when none exists at the valuation date or that a competing product had entered or had left the market. 
 
Valuation Approaches 

18. The three principal valuation approaches described in IVS 102 Valuation Approaches can all be applied to the 
valuation of intangible assets.  

 
19. Because of the heterogeneous nature of intangible assets, there is often difficulty in identifying sufficient market data 

to rely on only one valuation approach. It is therefore common to seek to use more than one approach to validate the 
valuation conclusions reached.  

 
20. All methods of valuing intangible assets require an estimate of the remaining useful life. For some assets, this may be 

a finite period limited by either contract or typical life cycles in the sector. Other assets may effectively have an 
indefinite life. Estimating the remaining useful life will include consideration of legal, technological, functional and 
economic factors. As an example, an asset comprising a drug patent may have a remaining legal life of five years 
before expiry of the patent, but a competitor drug with expected improved efficacy may be expected to reach the 
market in three years. This might cause the remaining useful life of the first product to be assessed as only three 
years.  

 
Direct Market Comparison Approach 

21. Under the direct market comparison approach, the value of an intangible asset is determined by reference to market 
activity, eg, transaction bids or offers involving identical or similar assets.  
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22. The heterogeneous nature of intangible assets means that it is rarely possible to find market evidence of transactions 

involving identical assets. If there is market evidence at all, usually the only available evidence is in respect of assets 
that are similar, but not identical.  

 
23. The required inputs for the direct market comparison approach are:  
 prices and/or valuation multiples in respect of identical or similar intangible assets,  
 adjustments, as required, to such transaction prices or valuation multiples to reflect the differentiating characteristics 

of the subject intangible asset and the intangible assets involved in the actual transactions.  
 

24. Even where transactions can be identified and information regarding prices paid is available, it can be difficult to 
determine the appropriate adjustments either to the prices or the valuation multiples necessary to reflect the 
differentiating characteristics of the subject intangible asset and the assets involved in the transactions. Such 
adjustments may only be determinable at a qualitative, rather than quantitative, level. Situations giving rise to 
qualitative adjustments include the following examples:  

 the brand being valued may be considered to command a more dominant position in the market than those involved 
in the transactions,  

 a drug patent being valued may have greater efficacy and fewer side effects than those involved in the transactions.  
 
Income Approach 

25. Under the income approach, the value of an intangible asset is determined by reference to the present value of 
income, cash flows or cost savings generated by the intangible asset.  

 
26. Valuation methods under the income approach are reliant on prospective financial information.  

 
27. The principal valuation methods under the income approach used in the valuation of intangible assets are:  
 relief-from-royalty method, sometimes referred to as royalty savings method,  
 premium profits method, sometimes referred to as incremental income method,  
 excess earnings method.  

 
28. Each of these methods involve the discounting of forecast cash flows using either discounted cash flow techniques 

or, in simple cases, the application of a capitalisation multiple to a constant amount.  
 
Relief-From-Royalty Method 

29. Under the relief-from-royalty method, the value of an intangible asset is determined by reference to the value of the 
hypothetical royalty payments that would be saved through owning the asset, as compared with licensing the 
intangible asset from a third party. The hypothetical royalty payments over the life of the intangible asset are 
adjusted for tax and discounted to present value at the valuation date.  

 
30. The hypothetical royalty rate is usually derived from market based royalty rates for comparable or similar 

transactions. In some cases, royalty payments may include an initial payment in addition to periodic amounts based 
on a percentage of the revenues or some other financial parameter. Prerequisite for this method is the existence of 
comparable intangible assets that are licensed at arm’s length on a regular basis. Some or all of the following 
valuation inputs are considered in the relief-from-royalty method:  

 the royalty rate and corresponding financial parameter, such as a percentage of revenues, that would hypothetically 
be paid in an arm’s length transaction by a willing licensee to a willing licensor for the rights to use the subject 
intangible asset,  

 projections for the financial parameter, eg, revenues that the royalty rate would be applied to over the life of the 
intangible asset together with an estimate of the life of the intangible asset,  

 rate at which tax relief would be obtainable on hypothetical royalty payments,  
 the cost of marketing and any other costs that would be borne by a licensee in utilising the asset,  
 an appropriate discount rate or capitalisation multiple to capitalise the projected hypothetical royalty payments to a 

present value.  
 

31. Royalty rates can often vary significantly in the market for apparently similar assets. It could be useful to benchmark 
the assumed royalty input by reference to the operating margin that a typical operator would require from sales 
generated from use of the asset.  

 
Premium Profits Method 
32. The premium profits method involves comparing the forecasted profits or cash flows that would be earned by a business 
using the intangible asset with those that would be earned by a business that does not use the intangible asset. 
 

33. Having established the difference in the profits that will be generated, an appropriate discount rate is applied to 
convert forecasted incremental periodic profits or cash flows to a present value or a capitalisation multiple to 
capitalise constant incremental profits or cash flows.  

 
34. The premium profits method can be used to value both intangible assets whose use will save costs and those whose 

use will generate additional profits or cash flows.  
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Excess Earnings Method 
35. The excess earnings method determines the value of an intangible asset as the present value of the cash flows 

attributable to the subject intangible asset after excluding the proportion of the cash flows that are attributable to 
other assets. The excess earnings method is typically used in the valuation of customer contracts, customer 
relationships and in process research and development projects.  
 

36. The excess earnings method can either be applied using a single period of forecast cash flows, referred to as the 
“single period excess earnings method”, or using several periods of forecast cash flows, referred to as the “multi 
period excess earnings method”. The multi period excess earnings method is more commonly used as intangible 
assets normally bring monetary benefits over an extended period.  
 

37. The excess earnings method involves forecasting the cash flows expected to arise from the business or group of 
assets that uses the subject intangible asset. From this forecast of cash flows, a deduction is made in respect of the 
contribution to the cash flows that is made by tangible, intangible and financial assets, and the workforce, other than 
the subject intangible asset.  
 

38. The inputs that are considered when applying the excess earnings method include the following items:  
39. forecasted cash flows obtainable from the business to which the subject intangible asset contributes, by allocating 

both income and expenses appropriately to the smallest business or group of assets of the entity that includes all the 
income derivable from the subject intangible asset,  

 the contribution to cash flows made by all other assets in the business, including other intangible assets,  
 an appropriate discount rate or capitalisation multiple to capitalise forecasted profits or cash flows attributable to the 

subject intangible asset.  
 

40. In practice, the method is generally used for intangible assets with the biggest impact on the cash flows where the 
effect of uncertainty on the contribution of related assets is minimal. 

 
Cost Approach 

40. The cost approach is mainly used for internally generated intangible assets that have no identifiable income streams. 
Under the cost approach, the replacement cost of a similar asset or one with similar service potential is estimated in 
one of the following methods:  

 identifying the price of a replacement asset in the market,  
 determining the cost of developing or building a similar asset.  

 
41. The types of intangible assets for which the cost approach is typically used include the following:  
 self developed software, as the price of software with the same or similar service capacity can sometimes be 

obtained in the market  
 web sites, as it may be possible to estimate the cost of constructing the web site  
 an assembled workforce through determining the cost of building up the workforce.  

 
42. The inputs that are considered when applying the cost approach include the following items:  
 the cost of developing or purchasing an identical asset with the same production or service potential,  
 the cost of developing or purchasing a similar asset with the same or similar production or service potential,  
 in the case of the cost of a similar, rather than identical, asset with the same or similar production or service potential 

being identified, the adjustments required, including amortisation if appropriate, to that cost in order to reflect the 
specific characteristics of the subject asset.  

 
Tax Amortisation Benefit 

43. It may be appropriate to increase the intangible asset value to take account of any tax relief available on amortisation 
of the capitalised asset. Such an adjustment, known as the tax amortisation benefit, reflects the fact that the income 
derivable from an asset includes not only the income directly achievable from its use but also the reduction in tax 
payable by a business using the asset. The tax amortisation benefit is dependent on the applicable tax jurisdiction.  

 
44. If a tax amortisation benefit is available to the majority of market participants, then it is appropriate to reflect it when 

the objective is to determine market value. However, if the benefit is specific to an entity’s own tax profile, then it 
should only be reflected if undertaking an entity specific valuation.  

 
Valuation Reporting 

45. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on intangible assets 
shall include comment on such of the following as is relevant to the purpose of the valuation: 

 whether an intangible asset has been valued on a stand-alone basis or in conjunction with other assets  
 if the intangible asset has been valued in conjunction with other assets, an explanation as to why it was necessary to 

aggregate the subject intangible asset with other assets, including a description of the other assets with which the 
subject intangible asset has been aggregated.  

 
Effective Date 

46. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged. 
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Valuations of Plant and Equipment 
Plant and Equipment 

1. Plant and equipment collectively constitute a class of tangible assets that are:  
(a) held by an entity for use in the production or supply of goods or services, for rental by others or for 

administrative purposes and  
(b) expected to be used over a period of time.  

 
2. The categories of plant and equipment assets are:  

(a) plant - assets that are inextricably combined with others and that may include specialised structures, 
machinery and equipment,  

(b) machinery - an apparatus used for a specific process in connection with the operation of an entity,  
(c) equipment - other assets that are used to assist the operation of an enterprise or entity.  

 
3. Plant and equipment assets have characteristics that distinguish them from the land and buildings in or on which 

they are located and that influence both the approach to and reporting of their value. Plant and equipment assets are 
normally capable of being moved or relocated without significant damage or disruption to the land or buildings, and 
usually will have a significantly shorter useful life. Title of ownership of plant and equipment assets can also be 
separated from the land and buildings.  

 
4. Frequently, the value of an item of plant and equipment will differ depending on whether it is valued in combination 

with other assets within an operational unit or whether it is valued as an individual item for exchange. The value 
may also differ depending on whether the plant or equipment is considered as either in-situ, ie, in place, or for 
removal.  

 
Features of Plant and Equipment Affecting Value  

5. When undertaking a valuation of plant and equipment assets, the following considerations may be appropriate 
depending on the nature of the plant and equipment assets and the purpose of the valuation:  

 costs of installation and commissioning where plant and equipment assets are valued in situ,  
 costs of decommissioning, removal, and possible reinstatement following removal, and which party is to bear those 

costs where plant and equipment assets are valued for removal,  
 finite sources of raw materials,  
 limited life of the buildings in which the assets are situated,  
 limited tenure of the land and buildings housing the plant,  
 statutory restrictions,  
 environmental legislation.  

 
Intangible Assets 

6. Intangible assets fall outside the classification of plant and equipment assets. However, an intangible asset may have 
an impact on the value of plant and equipment assets. For example, the value of patterns and dies is often 
inextricably linked to associated intellectual property rights. Operating software, technical data, production records 
and patents are further examples of intangible assets that can have an impact on the value of plant and equipment 
assets, depending on whether or not they are included in the valuation. In such cases, the valuation process will 
involve consideration of the inclusion of intangible assets and their impact on the valuation of the plant and 
equipment assets.  

 
Financing Arrangements  

7. An item of plant and equipment may be subject to a financing arrangement, such as a finance lease. Accordingly, the 
asset cannot be sold without the lender or lessor being paid any balance outstanding under the financing 
arrangement. This payment may or may not exceed the unencumbered value of the item. Items of plant and 
equipment subject to such arrangements are normally separately identified from assets that are unencumbered, and 
their values separately reported.  

 
8. Items of plant and equipment that are subject to operating leases are the property of third parties and therefore not 

included in a valuation of the assets of the lessee. However, such assets may need to be recorded as their presence 
may impact on the value of owned assets used in association.  

 
Scope of Work  

9. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration in the valuation of plant and equipment assets:  

 Identification of the asset or liability to be valued:  
Some plant and equipment assets connected with the supply or provision of services to a building will normally be included in 
any exchange of the real property. Examples include plant for the supply of electricity, gas, heating, cooling or ventilation and 
equipment such as elevators. Although the value of these items would normally be reflected in the value of the property interest, 
for certain purposes it may be necessary to value these items separately. When different valuation engagements are undertaken 
to carry out valuations of the real property interest and plant and equipment assets at the same location, care is necessary to 
avoid either omissions or double counting.  

 Assumptions and any special assumptions:  
Because of the diverse nature and transportability of much plant and equipment, additional assumptions will normally be 
required to describe the state and circumstances in which the assets are valued. In certain circumstances, it may be appropriate 
to report on more than one set of assumptions, eg, in order to illustrate the effect of business closure or cessation of operations 
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on the value of plant and equipment.  
Examples of assumptions that may be appropriate in different circumstances include:  

 that the plant and equipment assets are valued as a whole, in place and as part of the business considered 
as a going concern,  

 that the plant and equipment assets are valued as awhole, in place but on the assumption that the business 
is closed,  

 that the plant and equipment assets are valued as individual items for removal from their current location  
 
Forced Sales 

10. Plant and equipment assets can be particularly susceptible to forced sale conditions, see IVS 103 Bases of Value. A 
common example is where the assets have to be removed from a property in a time frame that precludes proper 
marketing because a lease of the property is being terminated. The impact of such circumstances on value needs 
careful consideration. In order to advise on the value likely to be realised it will be necessary to consider any 
alternatives to a sale from the current location, such as the practicality and cost of removing the items to another 
location for disposal. .  

 
Valuation Approaches  

11. The three principal valuation approaches described in IVS 102 Valuation Approaches can all be applied to the 
valuation of plant and equipment assets.  

 
Valuation Reporting 

12. In addition to the requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on plant and equipment assets 
shall include comment on such of the following as is relevant to the purpose of the valuation:  

 the impact on the value of the real property if the plant and equipment assets connected with the provision of 
services to a building are valued separately? from the real property  

 the impact on the value of the plant and equipment assets attributable to the existence of any intangible assets.  
 
Effective Date 
13. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged. 
 
Valuations of Property Interests 
Property Interests 

1. A property interest is the right of ownership, control or occupation of real estate. There are three basic types of 
property interest:  

(a) A freehold interest is the superior interest in any defined area of land. The owner of this interest has an 
absolute right of possession and control of the land and any buildings upon it in perpetuity.  

(b) A leasehold interest gives the holder rights of exclusive possession and control of a defined area of land 
or buildings for a defined period under the terms of a lease contract.  

(c) A right to use land or buildings but without a right of exclusive possession or control, eg, a right to pass 
over land or to use it only for a specified activity.  

 
2. Although different terms are used to describe these basic property types in different states, the basic concepts of an 

unlimited absolute right of ownership, an exclusive interest for a limited period or a non exclusive right for a 
specified purpose are common to most jurisdictions. The immovability of land and buildings means that it is the 
right that a party holds that is transferred in an exchange, not the physical real estate. The value, therefore, attaches 
to the property interest rather than to the physical land and buildings.  

 
The Hierarchy of Interests  

3. These different types of property interest are not mutually exclusive. A freehold interest may be subject to one or 
more subordinate interests. The owner of the freehold interest may grant a leasehold interest in respect of part or all 
of his interest. Lease interests granted directly by the owner of the freehold interest are “head leasehold” interests. 
Unless prohibited by the terms of the lease contract, the holder of a head leasehold interest can grant a lease of part 
or all of that interest to a third party, which is known as a sub-leasehold interest. A sub-leasehold interest will always 
be shorter than the head leasehold from which it is created, even if only by one day.  

 
4. These property interests will have their own characteristics, as illustrated in the following examples:  

(a) Although a freehold interest provides outright ownership in perpetuity, it may be subject to the effect of 
subordinate interests. These subordinate interests could include leases, restrictions imposed by a previous 
owner or restriction imposed by statute.  

(b) A leasehold interest will be for a defined period, at the end of which the property reverts to the holder of 
the superior interest out of which it was created. The lease contract will normally impose obligations on 
the leaseholder, eg, the payment of rent and other expenses. It may also impose conditions or restrictions, 
such as in the way the property may be used or any transfer of the interest to a third party.  

(c) A right of use may be held in perpetuity or may be for a defined period. The right may be dependent on 
the holder making payments or complying with certain other conditions.  

 
5. When valuing a property interest it is therefore necessary to identify the nature of the rights accruing to the holder of 

that interest and reflect any constraints or encumbrances imposed by the existence of other interests in the same land 
or building. The sum of the values of different individual interests in the same land or building will frequently differ 
from the value of the unencumbered freehold interest.  
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6. Property interests are normally defined and regulated by state law. Before undertaking a valuation of a property 

interest, an understanding of the relevant legal framework that affects the interest being valued is essential.  
 
Rent  

7. When valuing a freehold interest that is subject to a lease or a leasehold interest, it is necessary to reflect the market 
rent, the contract rent or both.  

 
8. Market rent is the estimated amount for which a property would be leased on the valuation date between a willing 

lessor and a willing lessee on appropriate lease terms in an arm’s length transaction, after proper marketing and 
where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.  

 
9. The commentary given for the similar definition of market value in IVS 103 Bases of Value can be applied to assist 

in the interpretation of market rent. In particular, the estimated amount excludes a rent inflated or deflated by special 
terms, considerations or concessions. The “appropriate lease terms” are ter ms that would typically be agreed in the 
market for the type of property on the valuation date between market participants. A market rent should only be 
provided in conjunction with an indication of the principal lease terms that have been assumed.  

 
10. The contract rent is the rent payable under the terms of an actual lease. It may be fixed for the duration of the lease 

or variable. The frequency and basis of calculating variations in the rent will be set out in the lease and must be 
identified and understood in order to establish the total benefits accruing to the lessor and the liability of the lessee.  

 
Scope of Work  

11. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration in the valuation of property interests:  

 Identification of the asset or liability to be valued:  
The property interest subject to valuation needs to be clearly defined, together with any superior or subordinate interest or 
interests that affect the interest to be valued.  

 Extent of investigation and, (h) the nature and source of the information to be relied upon:  
Where specific investigations are to be undertaken as part of the valuation process, the nature of those investigations shall be 
recorded. Where specific investigations are not to be made, the source of any information which is to be relied upon is to be 
identified and recorded. Examples of matters requiring consideration under these headings include:  

 information on the property interest,  
 the extent of any site inspection,  
 information on the site area and any building floor areas,  
 the specification and condition of any building,  
 existence, specification and adequacy of services,  
 ground conditions,  
 actual or potential environmental risks.  
 Assumptions and any special assumptions: 

Where material matters are not to be specifically verified as part of the valuation process, the assumptions on which the 
valuation is to be based should be recorded. 
Examples of special assumptions frequently made when valuing a property interest include: 

 that a defined physical change had occurred, eg, a proposed building is valued as if complete at the valuation date,  
 that there had been a change in the status of the property, eg, a vacant building had been leased or a leased building 

had become vacant at the valuation date.  
 
Valuation Approaches 

12. The three principal valuation approaches described in IVS 102 Valuation Approaches can all be applied to the 
valuation of a property interest. This standard describes matters that need to be considered and the typical inputs that 
are needed when applying these approaches to the valuation of property interests.  

 
Direct Market Comparison Approach 

13. Unlike some other asset classes, property interests are not homogeneous. Even if the land and buildings to which the 
interest being valued relates have identical physical characteristics to others being exchanged in the market, the 
location will be different. However, the direct market comparison approach is commonly applied for the valuation 
of property interests.  

 
14. In order to compare the subject of the valuation with the price of other property interests that have been recently 

exchanged or that may be currently available in the market, it is usual to adopt a suitable unit of comparison. Units 
of comparison that are commonly used include analysing sale prices by calculating the price per square metre of a 
building or per hectare for land. Other units used for price comparison where there is sufficient homogeneity 
between the physical characteristics include a price per room or a price per unit of output, eg crop yields. A unit of 
comparison is only useful when it is consistently selected and applied to the subject property and the comparable 
properties in each analysis and is one used by participants in the relevant market.  

 
15. Before a unit of comparison obtained by analysing price information relating to another property interest can be used 

to value the subject, the weight that can be applied to it in the valuation process is determined by comparing various 
characteristics of the property providing the price information with the property being valued. These characteristics 
will include considering any differences between the following:  
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 the interest providing the price evidence and the interest being valued,  
 the respective location,  
 the respective quality of the land or the specification of buildings,  
 the ages of buildings,  
 the permitted use or zoning at each property,  
 the circumstances under which the price was determined and the basis, of value required,  
 the effective date of the price evidence and the required valuation date.  

 
Income Approach 

16. Various methods are used to estimate value under the general heading of the income approach, all of which share the 
common characteristic that the value is based upon an actual or estimated cash flow that either is or could be 
generated by an owner of the interest. In the case of an investment property, that income could be in the form of rent; 
in an owner occupied building, it could be an assumed rent based on what it would cost the owner to lease 
equivalent space. Where a building is specialised and suitable for only a particular type of trading activity, that 
income may be the actual or assumed earnings that would accrue to the owner of that building, eg, a trade related 
property discussed in IVS 303.04 Valuations of Trade Related Property.  

 
17. The income stream identified is then used to estimate the value by a process of capitalisation. An income stream that 

is likely to remain constant can be capitalised using a single multiplier, known as the capitalisation rate or yield. This 
figure represents the return that an investor, or the notional return in the case of an owner occupier, would expect 
reflecting the time cost of money and the risks and rewards of ownership. This method, often known as the all risks 
yield method, is quick and simple but cannot be reliably used where the income is expected to change in future 
periods or where a more sophisticated analysis of risk is required. In such cases, various forms of discounted cash 
flow models can be used. These vary significantly in detail but share the basic characteristic that the net income for a 
defined future period is adjusted to a present day value using a discount rate. The sum of the present day values for 
the individual periods represents the capital value. As in the case of the all risks yield method, the discount rate in a 
discounted cash flow model will be based on the time cost of money and the risks and rewards attaching to the 
income stream in question.  

 
18. The yield or discount rate discussed above will be determined by the objective of the valuation. If this is to establish 

the value to a particular owner or potential owner based on their own investment criteria, the rate used may reflect 
their required internal rate of return or the weighted average cost of capital. If it is to estimate the market value, the 
rate will be derived from observation of the returns implicit in the price paid for property interests traded in the 
market between market participants.  

 
19. The appropriate discount rate should be determined from analysis of the yields implicit in transactions in the market 

for similar interests in similar properties. Where this is not possible, an appropriate discount rate may be built up 
from a typical “risk free “ return available on a AAA rated bond and then adjusted for the additional risks and 
opportunities specific to the particular property interest. These can include:  

 prospects for future income growth,  
 risks arising from differences between actual income received and that which could be obtained under market 

conditions on the date of valuation, the risk of interruption of income, eg, due to tenants quitting or defaulting,  
 the rate at which buildings will depreciate.  

 
20. The appropriate yield or discount rate will also depend on whether the income inputs or cash flows used are based on 

current levels or whether adjustments have been made to reflect anticipated future inflation or deflation.  
 
Cost Approach  

21. This approach is generally only used in the valuation of property interests when there is either no evidence of 
transaction prices for similar property or no identifiable actual or notional income stream that would accrue to the 
owner of the relevant interest. Its use is mainly confined to the valuation of specialised property, which is a property 
that is rarely if ever sold in the market, except by way of sale of the business or entity of which it is part.  

 
22. The cost approach involves the calculation of an appropriated depreciated replacement cost for the asset being 

valued. It is applied to the valuation of a property interest by estimating the cost of a modern equivalent building or 
structure at the relevant valuation date. This is the replacement cost and needs to reflect all incidental costs that 
would be incurred, eg, for design, delivery, installation and commissioning of a new building or structure. The 
modern equivalent of each building or structure will have a similar function and equivalent productive capacity to 
the building or structure being valued but will be of a current design and constructed using current materials and 
techniques. The cost of acquiring land suitable for the development of this modern equivalent facility in the market 
should be included, together with the cost of all improvements that would be required to the land.  

 
23. The cost of the modern equivalent buildings and any site improvements is then subject to adjustment for 

depreciation, by comparing the modern equivalent with the buildings and other site improvements at the interest 
being valued. The objective is to estimate how much less valuable the subject building would be to a potential buyer 
than the modern equivalent. Depreciation consists of three possible elements:  

 Physical deterioration reflects the deterioration of the subject building or structure arising from wear and tear over 
time, including any lack of maintenance.  

 Functional obsolescence reflects the effect of any advances in technology or changes in occupier requirements that 
render features of the subject building or structure either wholly or partially redundant.  
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 External obsolescence reflects external factors that impact on the value of the subject property interest, including 
economic factors such as a change in the supply or demand for goods used or produced at the property, or the 
changes to the local infrastructure that affect its operations.  

 
24. When valuing specialised property, it is not appropriate to depreciate the cost of replacing the land element.  

 
Valuation Reporting  

25. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on property interests 
shall include comment on such of the additional matters referred to in the Scope of Work, para 11, as are relevant to 
the purpose of the valuation.  

 
Effective Date  

26. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 

Valuations of Historic Property 
Historic Property 

1. An historic property is real property that is publicly recognised or officially designated by a government body as 
having cultural or historic importance because of its association with an historic event or period, with an 
architectural style or with a nation’s heritage. The characteristics common to historic property include the following:  

 its historic, architectural and/or cultural importance,  
 the statutory or legal protection to which it may be subject,  
 restraints and limitations placed upon its use, alteration and disposal,  
 the frequent obligation in some jurisdictions that it be accessible to the public.  

 
2. Historic property is a broad term, encompassing many property types. Some historic property is restored to its 

original condition, some is partially restored, eg, the building façade, and others are not restored. Historic property 
also includes properties partially adapted to current standards, eg, the interior space, and properties that have been 
extensively modernised.  

 
Protection of Historic Property  

3. Historic property may have legal or statutory protection because of its cultural and economic importance. Many 
governments have enacted measures to safeguard specific historic property or to protect whole areas of special 
architectural or historic interest.  

 
4. The UNESCO1 Glossary of World Heritage Terms defines cultural heritage and cultural property as follows:  

 
“Cultural Heritage. Three groups of assets are recognised:  

(a) Monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of 
an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of 
outstanding universal value from the point of view of history, art or science;  

(b) Groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their 
homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of 
history, art or science; and  

(c) Sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites, 
which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological 
point of view.”2  

“Cultural Property is property inscribed in the World Heritage List after having met at least one of the cultural heritage criteria 
and the test of authenticity”3. 
 

5. Not all historic property is necessarily recorded in registers of officially designated historic properties. Many 
properties having cultural and historic importance also qualify as historic property.  

 
Features of Historic Property Affecting Valuations 

6. The valuation of historic property requires consideration of a variety of factors that are associated with the 
importance of these properties, including the legal and statutory protections to which they are subject, the various 
restraints upon their use, alteration and disposal, and possible financial grants, tax rate or tax exemptions to the 
owners of such properties in some jurisdictions.  

 
7. When undertaking a valuation of an historic property, the following matters should be considered depending upon 

the nature of the historic property and the purpose of the valuation:  
(a) The costs of restoration and maintenance may be considerable for historic property and these costs, in 

turn, affect the value of the property.  
(b) Legal measures to safeguard historic property may limit or restrict the use, intensity of use or alteration 

of an historic property. Examples include the following:  
 restrictive covenants that apply to the land regardless of the owner,  
 preservation easements that prohibit certain physical changes, usually based on the condition of the property at the 

time the easement was acquired or immediately after proposed restoration of the property  
 conservation easements that limit the future use of a property so as to protect open space, natural features or wildlife 

habitat.  
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8. The valuation of historic property involves special considerations dealing with the nature of older construction 
methods and materials, the current efficiency and performance of such properties in terms of modern equivalent 
assets, the appropriateness of methods used to repair, restore, refurbish or rehabilitate the properties, and the 
character and extent of legal and statutory protections affecting the properties.  

 
9. The land or site upon which an historic property stands may be subject to constraints upon its use. In turn, any such 

constraints will affect the overall value of the historic property.  
 

10. Some historic property may be incapable of reliable valuation because there is no relevant market evidence, no 
potential for generating income and no demand to warrant replacement. An example would be a partially ruined 
building with no income generating potential; although it may well have historic significance, this could not be 
replicated or replaced.  

 
Scope of Work  

11. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, reference should be made to the additional 
requirements in IVS 303.01 Valuations of Property Interests.  

 
Valuation Approaches  

12. The three principal valuation approaches described in IVS 102 Valuation Approaches can all be applied to the 
valuation of an historic property.  

 
Direct Market Comparison Approach  

13. In applying the direct market comparison approach, the historic nature of the property may change the order of 
priority normally given to attributes of comparable properties. It is especially important to find comparable 
properties with historic features similar to those of the subject historic property. Criteria for the selection of 
comparable properties include architectural style, property size, specific cultural or historic associations of the 
subject property and similarity in location as regards zoning, permissible use, legal protection and concentration of 
historic properties. A variety of adjustments may have to be made to the comparable sales. These involve differences 
in location, costs of restoration or rehabilitation, or specific encumbrances. Adjustments are normally made in the 
following situations:  

 when costs must be incurred to restore or rehabilitate the subject property, but not the comparable sales,  
 where the specific encumbrances upon the subject property, eg, restrictive covenants or preservation easements, 

differ from those upon the comparable properties.  
 
Income Approach 

14. Historic property having a commercial use is often valued by means of the income approach. Where the distinctive 
architecture and ambiance of an historic property contribute to its drawing power under an income producing use, it 
is particularly important to reflect the cost of any work necessary to restore, adapt or maintain the historic property. 
Where work is required, allowances should be made for the time and cost involved in obtaining any necessary 
statutory consents.  

 
Cost Approach 

15. When applying the cost approach to the valuation of an historic property, consideration is given to whether the 
historic features of a building would be of intrinsic value in the market for that property. Some historic buildings 
will be of value simply because of their symbolic status. For example, an historic building used for a famous art 
gallery could be just as or more important than the function it fulfils. In this situation, the service potential of such a 
building is inseparable from its historic features. The modern equivalent of such properties would need to reflect 
either the cost of reproducing a replica, or if this is not possible because the original materials or techniques are no 
longer available, the cost of the modern building with a similarly distinctive and high specification.  

 
16. In many cases, the historic features will either add no value or be viewed as an encumbrance by a purchaser, eg, a 

hospital operating in an historic building. In such cases, the modern equivalent would reflect the cost of a new 
building constructed to a conventional modern specification.  

 
17. In all cases, the adjustments for physical deterioration and functional obsolescence will need to reflect factors such 

as the higher cost of maintenance associated with the historic property and the loss of flexibility for adapting the 
building to the changing needs of an occupier.  

 
Valuation Reporting  

18. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report for historic property 
shall include comment on such of the additional matters referred to in para 25 of IVS 303.01 Valuations of Property 
Interests, as is relevant to the purpose of the valuation.  

 
Effective Date  

19. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 
Valuations of Investment Property under Construction 
Investment Property 

1. Investment property is property that is land or a building, or part of a building, or both, held by the owner to earn 
rentals or for capital appreciation, or both, rather than for:  
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 use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes, or  
 sale in the ordinary course of business.  

 
2. The owner may hold a freehold or a leasehold interest in investment property, see IVS 303.01 Valuations of 

Property Interests for the principles to be applied in valuing such interests. This standard is concerned with the 
situation where an investment property is in the course of construction on the valuation date.  

 Valuations of partially completed investment property may be required for different purposes including:  
 acquisitions, mergers and sales of businesses or parts of businesses,  
 loan security,  
 litigation,  
 financial reporting.  

 
Scope of Work 

4. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work and IVS 303.01 Valuations of Property 
Interests, the following matters should receive specific consideration in the valuation of investment property under 
construction:  

 Extent of investigation and, (h) the nature and source of the information to be relied upon:  
The extent of the enquires that are to be made, in particular into establishing the estimated cost to complete the project, 
including any documents or third party specialist reports that may be relied upon, shall be recorded.  
 
Valuation Approaches 

5. This standard examines the principles that should be observed in estimating the market value of investment property 
under construction. Market value is discussed in detail in IVS 103 Bases of Value but in summary the objective is to 
estimate the price that would be paid and received in a hypothetical exchange of the partially completed property in 
the market as of the date of valuation.  

 
6. In practice, few investment properties are transferred between market participants in a partially completed state, 

except as either part of a transfer of the owning entity or where the seller is either insolvent or facing insolvency and 
therefore unable to complete the project. Even in the unlikely event of there being evidence of a transfer of another 
partially completed investment property close to the valuation date, the degree to which work has been completed 
would almost certainly differ, even if the properties were otherwise similar.  

 
7. In the absence of directly comparable sales evidence, the value has to be estimated using one or more market based 

valuation approaches. Such approaches may use information from a variety of sources, including:  
 sales evidence of comparable properties in different locations or in a different condition with adjustments made to 

account for such differences,  
 sales evidence of comparable properties transacted in different economic conditions with adjustments made to 

account for such differences,  
 discounted cash flow projections or income capitalisation supported by comparable market data on construction 

costs, lease terms, operating costs, growth assumptions, discount and capitalisation rates and other key inputs.  
 

8. The market value of a partially completed investment property will reflect the expectations of market participants of 
the value of the property when complete, less deductions for the costs required to complete the project and 
appropriate adjustments for profit and risk. The valuation and all key assumptions used in the valuation should 
reflect market conditions at the valuation date.  

 
9. It is inappropriate to estimate the market value of a partially completed investment property solely by reference to the 

project plan or feasibility study produced at the commencement of the project. Once the project has commenced, this 
is not a reliable tool for measuring value as the inputs will be historic. An approach based on estimating the 
percentage of the project that has been completed prior to the valuation date is therefore unlikely to be relevant in 
determining the current market value.  

 
10. If the time required from the valuation date to complete construction of a new investment property is such that the 

anticipated cash flows will occur over a period of time, and if the time cost of money is likely to be a significant 
factor, it would be appropriate to use a discounted cash flow method that reflects the probable timing of those cash 
flows.  

 
11. A valuation of investment property under construction may be undertaken using either a growth-implicit model, 

which uses current cost and value inputs, or a growth-explicit model which uses estimated future cost and value 
inputs. In either model, the objective is to estimate the value on the special assumption that the property is complete, 
from which appropriate deductions are then made in order to estimate the value of the property in its present 
condition. The more appropriate of these alternatives will be the one prevailing in the market for the class of 
property on the valuation date. Inputs from one model should not be used in the other, and the report should make 
clear which approach is being adopted.  

 
Valuation Inputs 

12. The exact valuation inputs used will vary with the valuation model being used but will normally include those listed 
in this section. The inputs will also vary depending on whether a growth implicit or growth explicit model is being 
used, see para 10. Typical inputs include:  

 Completed property  
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If a growth implicit model is used, this will reflect the value of the investment property as if complete, ie, its value on the 
assumption that on the valuation date it had already been completed in accordance with the current specification. If a growth 
explicit model is used, this will reflect the projected value of the property upon completion, ie, the expected value of the 
property on the date when it is anticipated to be complete.  

 Leasing  
If lessees for the property after completion have still to be identified, allowance will need to be taken of the time and cost, 
including any incentives and fees, that it would be realistic to allow for stabilised occupancy to be reached, ie, the period 
required to reach realistic long term occupancy levels. The income from anticipated future leases may be based on current 
market rents if a growth implicit model is used or anticipated future rents if a growth explicit model is used. If there are leasing 
agreements in place that are conditional on the project, or a relevant part, being completed, these should be reflected in the 
valuation.  

 Construction costs  
The benefit of any work carried out prior to the valuation date will be reflected in the current value, but will not determine that 
value. Similarly, previous payments under the actual building contract prior to the valuation date are not relevant to current 
value. In contrast, the sums remaining to be paid under any binding construction contract in existence at the valuation date are 
often the best evidence of the construction costs required to complete. However, if there is a material risk that the contract may 
not be fulfilled, eg, due to a dispute or insolvency of one of the parties, it may be more appropriate to reflect the cost of 
engaging a new contractor to complete the outstanding work. If there is no fixed price contract in place and a growth explicit 
model is being used, then it may be appropriate to use prospective cost, ie, reflecting the reasonable expectation of market 
participants on the valuation date of costs on the dates when they are likely to be incurred.  

 Finance costs  
These represent the cost of finance for the project from acquisition through to the anticipated repayment of the loan. As the 
lender may perceive the risks during construction to differ substantially from the risks following completion of construction, the 
finance cost during each period should be considered separately. Even if the entity is self funding the project, appropriate 
market rates of interest should be allowed to reflect those which would be obtainable by a typical buyer of the property in the 
market at the date of valuation.  

 Other costs  
These will include legal and professional costs that would be reasonably incurred by a buyer in completing the construction and 
in letting the investment property. Except where there are leasing agreements in place, allowance will also need to be made for 
the reasonable costs of marketing. However, any costs that would be incurred in an actual transfer of the property on the date of 
valuation should be ignored.  

 Risk  
All significant risks should be identified and evaluated. Typical risks associated with any partially completed construction 
project will include variations in construction cost, finance costs and the construction programme. Additional risks associated 
with investment property under construction include fluctuations in the value of the completed project between inception and 
completion, and the time that will be required to secure lessees and a stabilised income. The risks associated with generating 
income from the property after completion should be identified and evaluated separately from the risks associated with 
completing construction. If a growth implicit model is used, the valuation inputs will reflect current values and costs so the risk 
of these changing between the valuation date and the anticipated completion date should be evaluated. If a growth explicit 
model has been used based on prospective values and costs, the risk of those projections proving to be inaccurate should be 
evaluated.  

 Buyer’s return  
Allowance should be made for the return that would be required by a buyer of the partially completed investment property in 
the market place. This should reflect the risks associated with the completion of the construction programme and in achieving 
the anticipated income or capital value on the date of valuation. The buyer’s return can be expressed as a target profit, either a 
lump sum or a percentage return on cost or value.  
Alternatively, if a discounted cash flow method is used to produce the valuation, it may be the minimum rate of return that 
would be required by a typical buyer in the market. The profit anticipated by the entity at the commencement of the 
development project is irrelevant to the valuation of its interest in the project once construction has commenced. The valuation 
should reflect those risks remaining at the valuation date and the discount or return that a buyer of the partially completed 
project would require for bringing it to a successful conclusion. 

 Other considerations  
In situations where there has been a change in the market since a project was originally conceived, the project under 
construction may no longer represent the highest and best use of the land. In such cases, the costs to complete the project 
originally proposed may be irrelevant as a buyer in the market would either demolish any partially completed structures or 
adapt them for an alternative project. The value of the investment property under construction would need to reflect the current 
value of the alternative project and the costs and risks associated with completing that project.  
 
Special Considerations under IAS 40 

13. IAS 40 (para 38) provides that the fair value of investment property shall reflect market conditions at the end of the 
reporting period. Para 39 further provides that the value is time-specific as of a given date. As indicated in IVS 
201.01 Fair Value under International Financial Reporting Standards, fair value under IFRS is consistent with 
market value in IVS.  

 
14. Financial statements are produced on the assumption that the entity is a going concern unless management either 

intends to liquidate the entity or cease trading, or has no realistic alternative but to do so (IAS 1 para 25). It is 
therefore normally appropriate to assume that any contracts, eg, for the construction or letting of the property on 
completion, would pass to the buyer in the hypothetical exchange, even if those contracts may not be assignable in 
an actual exchange. An exception would be if there was evidence of a higher than normal risk of default by a 
contracted party on the date of valuation.  
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Special Considerations for Secured Lending Valuations 
 

15. As indicated in IVS 202.01 Valuations of Property Interests for Secured Lending, a valuation of a partially 
completed investment property for secured lending produced in accordance with these standards will have market 
value as its objective. However, many contracts are either void or voidable in the event of one of the parties 
becoming subject to formal insolvency proceedings. Therefore, an assumption that a buyer of the partially completed 
project may have the benefit of existing building contracts and any associated warrantees and guarantees may be 
inappropriate in valuations for this purpose. Likewise, care should be taken in assuming that any agreement for lease 
entered into by the borrower acting as lessor would be transferable to a buyer.  

 
Valuation Reporting  

16. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on investment property 
under construction shall include comment on such of the following as is relevant to the purpose of the valuation:  

 a statement that the project is under construction,  
 a description of the project,  
 a description of the stage of development reached,  
 the key inputs to the valuation and the assumptions made in determining those inputs,  
 a summary of the status of any outstanding, major contracts, if relevant.  
 

17. In particular, the valuation report should identify and, where possible, quantify the remaining risks associated with 
the project and how these have been reflected in the valuation. In quantifying such risks, distinction should be made 
between risks in respect of generating rental income and construction risks.  

 
Effective Date  

18. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 
Valuations of Trade Related Property 
Trade Related Property 

1. A trade related property is any type of real property designed for a specific type of business where the property value 
reflects the trading potential for that business. Examples include hotels, fuel stations, restaurants, casinos, cinemas 
and theatres. The essential characteristic of this type of property is that it is designed, or adapted, for a specific use 
and the resulting lack of flexibility means that the value of the property interest is normally intrinsically linked to the 
returns that an owner can generate from that use. The value therefore reflects the trading potential of the property. It 
can be contrasted with generic property that can be occupied by a wide range of different business types, such as 
standard office, industrial or retail property. Another feature is that the ownership of the property interest often 
transfers as part of the sale of the whole business in occupation, referred to in this standard as the “operational unit”.  

 
2. The value of such property reflects the trading potential, rather than the actual level of trade under the existing 

ownership. The assumed level of trade assumes that which could be achieved by a reasonably efficient operator, ie, a 
typical market participant for the property.  

 
3. Where a trade related property is currently trading, the value of the entire operational unit may include various 

components. These typically include:  
 the property interest,  
 furniture,  
 equipment,  
 stock,  
 operating licenses and permits,  
 goodwill.  

If the valuation is of the entire business, these elements will need to be valued and reference should be made to IVS 301.01 
Valuations of Businesses and Business Interests. 
 
Scope of Work 

4. In addition to the minimum requirements in IVS 104 Scope of Work, the following matters should receive specific 
consideration in the valuation of trade related property:  

 Identification of the asset or liability to be valued:  
The assets subject to valuation need to be clearly defined, including whether assets other than the property interest that form 
part of the operational unit, eg, furniture, equipment, stock, licenses and permits, are to be either included in the valuation, 
excluded but assumed to be present or excluded and assumed not to be present. 

 Extent of investigation and, (h) nature and source of the information to be relied upon: 
The sources of information on current and historic levels of trade and other financial information should be confirmed together 
with the valuer’s duty to investigate or verify. 

 Assumptions and any special assumptions:  
Where the property is trading and the trade is expected to continue, it is normally appropriate to make the assumption that the 
property interest is valued as part of a fully equipped operational unit and has either been trading or is capable of trading.  
Examples of special assumptions include: 

 In the case of a property that is not trading, eg, because it is under development or where trading has only recently 
commenced, a special assumption can be made that a defined level of trading performance had been reached on 
the date of valuation.  

 Where the purpose of the valuation requires an illustration of the effect on value of business closure, a special 
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assumption can be made that the current business had been closed, specified trade equipment removed and any 
necessary licences or permits were not available to a buyer.  

 
Valuation Approaches 

5. The direct market comparison and the income approaches described in IVS 102  
Valuation Approaches can be applied to the valuation of a trade related property. The cost approach is not normally 
appropriate.  
 
Direct Market Comparison Approach  

6. If using the direct market comparison approach, reference should be made to the matters discussed in IVS 303.01 
Valuations of Property Interests. Additional matters that should be considered concern the different features of the 
comparable property and the property being valued that would impact upon the level of trade that could be 
generated. Because this type of property is normally designed for a specific type of trade, the main influence on 
value will often be the trading potential in a particular location rather than the physical characteristics of the 
building. Two physically similar properties may have totally different levels of trade potential due to their location. 
The direct market comparison approach is often a less reliable indicator of value than the income approach.  

 
Income Approach  

7. The income approach is applied to a trade related property by estimating the amount that a reasonably efficient 
operator could afford to pay as rent for the property after deducting other operating expenses and a reasonable profit 
margin for the operator from the gross income that can be generated from the property. This estimated rent can be 
used to calculate the capital value of the property interest by application of an appropriate capitalisation rate or by 
inputting into a discounted cash flow model, see IVS 303.01 Valuations of Property Interests.  

 
8. Where the property is currently trading, the actual trading performance of the current operator may be used as a 

starting point for assessing the trading potential of the property. However, because of the need to reflect the level of 
trade that might be achieved by a reasonably efficient operator, adjustments may be required to reflect atypical 
revenues and costs, eg:  

 additional revenue attaching to the brand or personal reputation of a current operator that would not transfer to a 
buyer of the property interest,  

 advantageous or disadvantageous supply contracts that would not transfer to a buyer of the property interest.  
 

9. In the case of a vacant property, or a new trade related property that is planned or under construction, the trading 
potential will need to be determined by comparison with the trading performance of other similar properties. 
Depending on the purpose of the valuation, it may be necessary to provide a valuation on the special assumption that 
a defined level of turnover had been achieved by the valuation date.  

 
10. Although the buildings associated with a trade related property are by definition designed for the specific 

requirements of the related trade, it may be appropriate to undertake a cross check to see whether the land may have 
a higher value if the existing buildings were redeveloped for an alternative use.  

 
Valuation Reporting  

11. In addition to the minimum requirements in IVS 105 Valuation Reporting, a valuation report on a trade related 
property shall include comment on such of the following as is relevant to the purpose of the valuation:  

 clarification as to whether the property interest has been assumed to be transferred as part of an operational unit or 
not,  

 clarification of what has been included and excluded in the valuation.  
 
Effective Date 
12. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged. 
 
Valuations of Financial Instruments 
Financial Instruments 

2. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or 
equity instrument of another entity. A financial instrument will create rights or obligations between specified parties 
to receive or pay cash or other financial consideration. The contract may require the receipt or payment to be made 
on or before a specific date or be triggered by a specified event. An equity instrument is any contract that creates a 
residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.  

3. Valuations of financial instruments are required for many different purposes including, but not limited to:  
 acquisitions, mergers and sales of businesses or parts of businesses,  
 financial reporting,  
 regulatory requirements, in particular banking solvency requirements,  
 internal risk and compliance procedures,  
 establishing the net asset value of insurance company funds,  
 pricing and performance measurement of investment funds.  

 
4. Financial Instruments can be broadly divided into either “cash instruments”, which include loans, deposits, securities 

and bonds, or “derivative instruments”, which derive a return from one or more underlying assets.  
 

5. A thorough understanding of the instrument being valued is required to identify and evaluate the relevant market 
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information available for identical or similar instruments. Such information includes, for example, prices from recent 
transactions in the same or a similar instrument, quotes from brokers or pricing services, indices or any other inputs 
to the valuation process, such as the appropriate interest rate curve, or pricing volatility.  

 
Markets for Financial Instruments  

6. Liquid instruments, such as stock in a major company, a government bond or a futures contract for a recognised 
commodity, are traded on major exchanges and real time prices are readily available, both to active market 
participants and through various media outlets. Some liquid derivative instruments, eg, forward stock options or 
commodity futures, are also traded on exchanges. The process of estimating value for such instruments is an 
illustration of the direct market comparison approach defined in IVS 102 Valuation Approaches in its simplest 
form. A unit price on the date of valuation is directly observable and can normally be applied to the asset being 
valued without adjustment.  

 
7. Many types of instruments, including many types of derivatives or non-liquid cash instruments, are not traded on 

public exchanges and have varying degrees of illiquidity. Trades of these instruments are negotiated in what is 
termed the over the counter (OTC) market.  

 
7. Although the overall size of the market for OTC traded instruments is many times greater than that for instruments 

traded on public exchanges, the volume of trades for each type of issued instrument is typically very much lower. 
For some bespoke swaps, there is usually no trade at all after the initial deal is struck, either because the terms of the 
contract prohibit assignment or because there is no market for that class of instrument.  

 
8. Valuation techniques are most likely to be required for instruments that are traded in the OTC markets or that are 

normally traded on a public exchange but where that market has become inactive. It is these situations that are the 
main focus of this standard.  

 
Credit Risk  

9. Understanding the credit risk is an important aspect of valuing any debt instrument. It is necessary to reflect the 
credit quality and financial strength of both the issuer and any credit support providers. Some of the more common 
factors are as follows:  

· collateral asset quality,  
The assets to which the holder of an instrument has recourse in the event of default must be considered. In particular, it needs to 
be understood whether recourse is to all the assets of the issuer or only to specified assets. The greater the value and quality of 
the assets to which an entity has recourse in the event of default, the lower the credit risk of the instrument.  

· netting agreements,  
Where derivative instruments are held between counter parties, credit risk may be reduced by a netting or offset agreement that 
limits the obligations to the net value of the transactions, ie, if one party becomes insolvent, the other party has the right to 
offset sums owed to the insolvent party against sums due under other instruments.  

· subordination,  
Establishing the priority of an instrument is critical in assessing the default risk. Other instruments may have priority over an 
issuer’s assets or the cash flows that support the instrument.  

· default protection  
Many instruments contain some form of protection to reduce the risk of non-payment to the holder. Protection might take the 
form of a guarantee by a third party, an insurance contract, a credit default swap or more assets to support the instrument than 
are needed to make the payments. The default risk is also reduced if subordinated instruments take the first losses on the 
underlying assets and therefore reduce the risk to more senior instruments. When protection is in the form of a guarantee, an 
insurance contract or a credit default swap, it is necessary to identify the party providing the protection and assess that party’s 
creditworthiness. Considering the credit worthiness of a third party involves not only the current position but also the possible 
effect of other guarantees or insurance contracts that it might have written. If the provider of a guarantee has also guaranteed 
many correlated debt securities, the risk of its non-performance might increase significantly.  
 

10. For entities for which limited information is available, it might be necessary to look to information available for 
entities with similar risk characteristics. Credit indices are published that may assist this process. If secondary 
trading in structured debt exists, there might be sufficient market data to use the structured debt market. Entities take 
into account the varying sensitivities of different liabilities to credit risk in evaluating which source of credit data 
provides the most relevant and representationally faithful information. The credit spread applied is based on the 
amount a market participant would require for the particular instrument.  

 
Own Credit Risk  

11. Because the credit risk associated with a liability is important to its value, some argue that if valuing the interest of 
the issuer of a liability the credit risk of the issuer is relevant to its value. However, in many cases the issuer of a 
liability will not have the ability to transfer the liability and can only settle with the counter party. Where it is 
appropriate to assume a transfer of the liability, there are various potential sources for reflecting own credit risk in 
the valuation of liabilities. These include the yield curve for the entity’s own bonds or other debt issued and credit 
default swap spreads.  

 
12. When adjusting for own credit risk, it is also important to consider the nature of the collateral available for the 

liabilities being valued. Collateral that is legally separated from the issuer normally reduces the credit risk. If 
liabilities are subject to a daily collateralisation process, there might not be a material own credit risk adjustment 
because the counterparty is protected from loss in the event of default. However, collateral provided to one 
counterparty is not available to other counterparties. Thus, although some collateralised liabilities might not be 
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subject to significant credit risk, the existence of that collateral might affect the credit risk of other liabilities.  
 
Liquidity and Market Activity  

13. Financial instruments range from those that are normally regularly traded on public exchanges in high volumes to 
bespoke instruments agreed between two parties that are incapable of assignment to a third party. This range of 
instrument types means that consideration of the liquidity of an instrument or the current level of market activity is 
important in determining the most appropriate valuation approach.  
 

14. Liquidity and market activity can be distinguished. The liquidity of an asset is a measure of how easily and quickly it 
can be transferred in return for cash or a cash equivalent. Market activity is a measure of the volume of trading at 
any given time, and is a relative rather than an absolute measure, see IVS 101 General Concepts and Principles. By 
way of example, a painting by a famous Renaissance artist will always be readily saleable, ie, it has high liquidity; 
however, there are few such paintings in existence and the frequency of sales is low, which means that the market 
cannot be described as active.  
 

15. Although separate concepts, illiquidity or low levels of market activity pose valuation challenges through a lack of 
relevant market data, ie, data that is either current at the date of valuation or that relates to a sufficiently similar asset 
to be reliable. The lower the liquidity or market activity, the greater the reliance that will be needed on valuation 
approaches that use techniques to adjust or weight the inputs based on the evidence of other transactions to reflect 
either market changes or differing characteristics of the asset.  
 

16. Scope of Work  
The minimum requirements in IVS 104 Scope of Work are applicable to valuations of financial instruments. 
Although there is a greater incidence of valuations being undertaken internally rather than by external valuers, it is 
still a fundamental to good governance practice that the scope and objectives of the valuation process are recorded.  

 
17. In addition to the matters listed in IVS 104 Scope of Work, reference should also be made to any procedures that will 

be undertaken in order to comply with the entity’s valuation control and governance procedures, see paragraphs 29 
to 33.  

 
Valuation Inputs  

18. Except for liquid instruments that are traded on public exchanges, where current prices are both observable and 
accessible, valuation inputs or sources of data may come from different sources. Commonly used input sources are 
dealer quotations and consensus pricing services.  

 
19. Where dealer quotations are used, dealer’s bids for a particular instrument are taken into account rather than actual 

prices. Although not as reliable as the evidence of a contemporary and relevant trade, where such information is not 
available, dealer quotations can provide the next best evidence of how market participants would price the asset. 
However, problems associated with dealer quotations that can affect their reliability as a valuation input include:  

 Dealers will normally only be willing to make markets and provide “genuine” bids in respect of more popular 
instruments and may not extend coverage to less liquid issues. Because liquidity often reduces with time, 
quotations may be harder to find for older instruments.  

 A dealer’s prime interest is in dealing, not supporting valuation, and they have little incentive to research a quotation 
provided for a valuation as thoroughly as they would for an actual buy or sell enquiry. This impacts on the quality 
of the information.  

 There is an inherent conflict of interest where the dealers are the counter party to an instrument. Dealers also have an 
obvious incentive to keep buyer clients happy.  

 
20. Consensus pricing services operate by collecting price information about an instrument from several participating 

subscribers. They reflect a pool of quotations from different sources, with or without statistical adjustment to reflect 
standard deviations or the distribution of the quotations.  

 
21. Consensus pricing services overcome the conflict of interest problem associated with single dealer. However, the 

coverage of such services is at least as limited as that for single dealer quotations. As with any data set used as a 
valuation input, understanding the sources and how these are statistically adjusted by the provider is essential to 
understanding the weight that should be given to it in the valuation process.  

 
Valuation Approaches 

22. Many types of instruments, particularly those that are traded on exchanges, are routinely valued using computer 
based automated valuation models that use algorithms to analyse market transactions and produce valuations on the 
required asset. These models are often linked to proprietary trading platforms. It is beyond the scope of these 
standards to examine such models in detail, although as with other semi or non-automated valuation models or 
approaches, these standards set a context for their use and the reporting of the results.  

 
23. Whether automated or manual, the various valuation methods used in financial markets are mostly based on 

variations of either the direct market comparison approach or the income approach described in IVS 102 Valuation 
Approaches. This standard describes the commonly used methods and matters that need to be considered or the 
inputs needed when applying these methods.  

 
24. It is important when using a particular valuation method or model to ensure that it is calibrated with observable 

market information on a regular basis. This ensures that the model reflects current market conditions and identifies 
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any potential deficiencies. As market conditions change, it might become necessary either to change the model(s) 
used or to make additional adjustments to the valuations. Those adjustments should be made to ensure that the result 
most closely results in the required valuation objective.  

 
Direct Market Comparison Approach  

25. A trade price obtained on a recognised exchange platform on or very close to the time or date of valuation is 
normally the best indication of the value of a holding of the identical instrument. As indicated in paragraph 5, there 
will often be no need for any adjustment to the price and little valuation technique required.  

 
26. There may be situations where information from a particular trade is not directly relevant to the valuation objective 

and caution should be exercised. Examples of where some adjustment or weighting of the evidence of traded prices 
may be required are:  

 whether the instrument being valued has different characteristics to the ones for which prices are available,  
 differences in the size or volume of the reported trade to the holding being valued,  
 whether the trade was between willing parties acting independently,  
 the timing of the trade, which may be accentuated by the closure of exchanges.  

 
Discounted Cash Flow Method 
 

27. The value of a financial instrument may be determined using a discounted cash flow method. The cash flows may be 
fixed for the life of the instrument or variable. The terms of an instrument determine, or allow estimation of, the 
undiscounted cash flows. The terms of a financial instrument typically set out:  

 the timing of the cash flows, ie, when the entity expects to realise the cash flows related to the instrument,  
 the calculation of the cash flows, eg, for a debt instrument, the interest rate that applies, ie, the coupon, or for a 

derivative instrument, how the cash flows are calculated in relation to the underlying instrument or index (or 
indices),  

 the timing and conditions for any options in the contract, eg, put or call, prepayment, extension or conversion 
options,  

 protection of the rights of the parties to the instrument, eg, terms relating to credit risk in debt instruments or the 
priority over or subordination to other instruments held.  

 
28. In establishing the appropriate discount rate, it is necessary to assess the return that would be required on the 

instrument to compensate for the risks related to:  
 the timing of the cash flows for the instrument,  
 the credit risk, ie, uncertainty about the ability of the counter party to make payments when due,  
 currency risks,  
 the liquidity of the instrument.  

 
29. Where future cash flows are not based on fixed contracted amounts, estimates of the probable income will need to be 

made in order to provide the necessary inputs. The determination of the discount rate will also require assumptions 
about the risks.  

Depending upon the purpose of the valuation, these assumptions will need to reflect either those that would be made by market 
participants, or be based on the holder’s current expectations or targets. For example, if the purpose of the valuation is to 
determine market value, or fair value as defined in IFRS, the assumptions should reflect those of market participants. If the 
purpose is to measure performance of an asset against management determined benchmarks, eg, a target internal rate of return, 
then alternative assumptions may be appropriate.  
 
Risk Replication Method 

30. This method deconstructs an instrument into components or risk factors in order to replicate the value statically or 
dynamically. Although the theoretical purpose of the model is to find the price at which the position can be offset, in 
practice, the model defines a dynamic risk management strategy whose aim is to capture most of the value of the 
initial contract. Offsetting a position involves either selling the instruments, unwinding an existing contract or 
entering into a transaction that would cancel most of the risk of the initial position. It is often used to value 
derivatives that are difficult to transfer to a third party but may be unwound and are in most cases offset by opposite 
contracts. The risk replication method does not estimate a price that would be obtainable on sale on the valuation 
date but provides a value that will be realised over time through the risk management strategy.  

 
Control Environment  

31. Compared with other asset classes, the volume of financial instruments in circulation is vast but the number of active 
market participants relatively few. The nature and volume of instruments and their frequency of valuation means that 
valuation is often undertaken using computer based models linked to trading platforms. As a consequence of these 
factors, many instruments are routinely valued by the holding entity, even where the valuation is to be relied upon by 
external parties, eg, investors or regulatory authorities. The incidence of valuation by independent third party experts 
is less common than for other asset classes.  
 

32. Valuation by the holding entity creates a significant risk to the perceived objectivity of valuations. Where valuations 
are for external consumption, steps should be taken to ensure that an adequate control environment exists to 
minimise threats to the independence of the valuation.  
 

33. The control environment consists of the internal governance and control procedures that are in place with the 
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objective of increasing the confidence of those who may rely on the valuation in the valuation process and 
conclusion.  
 

34. As a general principle, valuations produced by an entity’s “front office” brokerage and market making activities that 
are to be included in financial statements or otherwise relied on by third parties should be subject to “back office” 
scrutiny and approval. Ultimate authority for such valuations should be separate from, and fully independent of, the 
risk taking functions. The practical means of achieving a separation of the function will vary according to the nature 
of the entity, the type of instrument being valued and the materiality of the value of the particular class of instrument 
to the overall objective. The appropriate protocols and controls should be determined by careful consideration of the 
threats to objectivity that would be perceived by a third party relying on the valuation.  

 
35. Examples of typical components of the control environment include:  
 establishing a governance group responsible for valuation policies and procedures and for oversight of the entity’s 

valuation process, including some members external to the entity,  
 a protocol for the frequency and methods for calibration and testing of valuation models,  
 criteria for verification of certain valuations by different internal or external experts,  
 identifying thresholds or events that trigger more thorough investigation or secondary approval requirements,  
 identifying procedures for establishing significant inputs that are not directly observable in the market, eg, by 

establishing pricing or audit committees.  
 
Valuation Reporting 

36. A valuation report on financial instruments shall contain the minimum requirements set out in IVS 105 Valuation 
Reporting.  

 
37. With regard to the requirements to (d) identify the asset or liability being valued and to disclose the (l) valuation 

approach and reasoning used, consideration should be given to the degree and granularity of disclosure that is 
appropriate. This will differ for different categories of instrument. Although sufficient information should be 
provided to allow users to understand the nature of each class of instrument valued and the primary factors 
influencing the values, excessive disclosure may be superfluous or confusing if the important matters for users are 
not clearly highlighted.  

 
38. The appropriate level of detail provided should be determined by consideration of those instruments that are likely to 

be of most interest to users. For example, if the market for a particular type of instrument has become extremely 
volatile and there have been large increases in bid-offer spreads, or if there has been a significant decrease in 
liquidity, then the level of risk associated with the instrument and the difficulty in valuing the instrument are likely 
to have increased. Providing more detailed or enhanced disclosures about this type of instrument will be helpful to 
users.  

 
39. The instruments that are of particular interest to users may differ with the passage of time. The usefulness of the 

valuation report, or any other reference to the valuation, is enhanced if it reflects the information demands of users 
as market conditions change, although to be meaningful the information presented should allow comparison with 
previous periods.  

 
40. Factors to consider in identifying the instruments for which more detailed disclosure is appropriate include:  

· materiality,  
The value of the instrument or class of instruments in relation to the total value of the holding entity’s assets and liabilities will 
determine the amount of disclosure required.  

· uncertainty and subjectivity,  
The value of the instrument could fall within a range depending on the inputs or the model used, and the choice of inputs and 
models might involve significant judgement. Disclosure of the judgements made helps users understand the significance of 
those judgements.  

· complexity,  
The more complex an instrument, the more likely that it is difficult to value. Consequently, more detailed disclosure helps users 
understand the fair value measurement.  

· volatility.  
Instruments that are subject to large movements in value or in bid-offer spreads will be of particular interest to users. The 
volatility might indicate a disturbance in the market that should be specifically commented upon.  
 

41. If the cash flows of an instrument are generated from or secured by specific underlying assets, information about 
matters affecting the current value of those assets will help users to understand the reported value of the instrument.  

 
42. When financial instruments are valued for inclusion in a financial report prepared under IFRS, IFRS 7 requires 

specific disclosures depending upon where the instrument is classified within the valuation hierarchy, see IVS 
201.01 Fair Value under International Financial Reporting Standards.  

 
Effective Date  

43. This standard is effective from ## ## 2011, although earlier adoption is encouraged.  
 
Glossary of Terms for the International Valuation Standards 
This glossary contains definitions of words or terms that are used in more than one standard, and that have a specific or 
restricted meaning in these standards. Words and terms defined in this glossary appear in italics in text of the standards. Words 
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or terms that are only used in one standard are defined within that standard. 
Basis of value – is a statement of the fundamental measurement assumptions of a valuation. 
Cost approach – is an approach to estimating value based on the economic principle that a buyer will pay no more for an asset 
than the cost to obtain an asset of equal utility, whether by purchase or by construction. 
Depreciated replacement cost – is the current cost of replacing an asset with its modern equivalent asset less deductions for 
physical deterioration and all relevant forms of obsolescence and optimisation. 
Direct market comparison approach – is an approach to estimating value using comparison of the subject asset with the 
price, or a proxy for price, of other similar assets or liabilities. 
Fair value – is the estimated price for the transfer of an asset or liability between identified knowledgeable and willing parties 
that properly reflects the respective interests of those parties. 
Finance lease - a lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset. 
Goodwill - is any future economic benefit arising from a business or a group of assets which is not separable from the business 
or group of assets in its entirety. 
Income approach – is an approach to estimating value by applying an appropriate yield, or discount rate, to a projected income 
stream to arrive at a capital value. 
Intangible asset - is a non-monetary asset that manifests itself by its economic properties. It does not have physical substance 
but grants rights and economic benefits to its owner. 
Investment property – is property that is land or a building, or part of a building, or both, held by the owner to earn rentals or 
for capital appreciation, or both, rather than for: 

 use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes, or  
 sale in the ordinary course of business.  

Investment value – is the value of an asset to the owner or a prospective owner. 
Market rent - is the estimated amount for which a property would be leased on the valuation date between a willing lessor and 
a willing lessee on appropriate lease terms in an arm’s length transaction, after proper marketing and where the parties had each 
acted knowledgeably, prudently and without compulsion. 
Market value - is the estimated amount for which an asset or liability should exchange on the valuation date between a willing 
buyer and a willing seller in an arm’s-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted 
knowledgeably, prudently, and without compulsion. 
Real estate – is land and all things that are a natural part of the land, eg, trees and minerals, things that have been attached to 
the land, eg, buildings and site improvements, all permanent building attachments, eg, mechanical and electrical plant providing 
services to a building, that are both below and above the ground. 
Real property – all rights, interests and benefits related to the ownership of real estate. 
Special assumption – is an assumption that either assumes facts that differ from the actual facts existing at the valuation date 
or that would not be made by a typical market participant in a transaction on the valuation date. 
Special purchaser - is a particular buyer, or a restricted class of buyers, for whom a particular asset has special value because 
of advantages arising from its ownership that would not be available to general purchasers in the market. 
Special value - is an amount that reflects particular attributes of an asset or liability that are only of value to a special 
purchaser. 
Specialised property - a property that is rarely if ever sold in the market, except by way of sale of the business or entity of 
which it is part, due to uniqueness arising from its specialised nature and design, its configuration, size, location or otherwise 
Synergistic value - is an additional element of value created by the combination of two or more interests where the value of the 
combined interest is worth more than the sum of the original interests. 
Trade related property – A trade related property is any type of real property designed for a specific type of business where 
the property value reflects the trading potential for that business. 
Valuation date – is the date on which the estimate of value applies. 
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Ek-11: Değer Tespiti İçin Anket Formu 
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Tablo 4. Birinci Parselde Bulunan Ürünün (..........................) Üretim Maliyeti 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
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Tablo 5. İkinci Parselde Bulunan Ürünün (...........................) Üretim Maliyeti 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
 
 
 



 

 

271

 

Tablo 6. Üçüncü Parselde Bulunan Ürünün (.........................) Üretim Maliyeti 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
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Tablo 7. Dördüncü Parselde Bulunan Ürünün (.........................) Üretim Maliyeti 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
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Tablo 8. Beşinci Parselde Bulunan Ürünün (.........................) Üretim Maliyeti 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
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Tablo 9. Değeri Etkileyen Faktörler (* 0: kötü, 1: orta, 2: iyi) 
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1. Arazinizi elde ediş şekliniz nedir? a) Satın Alma b) Miras c) Diğer.......          
2. Köyünüzde tarım arazileri satış sıklığı nedir? 

           a) Yılda...........adet           b) Her yıl satış olmaz              c) Diğer...................... 
3. Arazilerinizin satışında karşılaştığınız sorunlar var mı, nelerdir? 

a) Köyde tarım arazisi almak isteyenlerin çok az sayıda yada hiç olmaması 
b) Tarım arazilerinin tapu ve kadastro işlemlerinin yapılmamış olması 
c) Arazilerin tapu ve devir işlemlerinin fazla ve maliyetlerinin yüksek olması 
d) Tarım arazilerinin hisseli olması 
e) Diğer........................................... 

4. Arazi alırken dikkat edeceğiniz kriterler nelerdir? 
( )arazinin nevi (sulu yada kuru olması) 
( )büyüklüğü 
( )verimi 
( )şekli 
( )yerleşim birimine uzaklığı 
( )pazara uzaklığı 
( )tapu kaydının olması 
( )yaşadığı yerde bulunması 
( )diğer……………………. 

5. Sizce arazilerin değerini etkileyen faktörler nelerdir? 
a) Arazinin verimli olması    (  ) 
b) Arazinin tapu ve kadastro işlemlerinin yapılmış olması (  ) 
c) Arazinin genişliği     (  ) 
d) Arazinin şeklinin düzgün olması   (  ) 
e) Arazinin eğiminin az olması    (  ) 
f) Arazinin yol durumu ve ulaşım kolaylığı  (  ) 
g) Alıcı ve satıcının yakınlık derecesi   (  ) 
h) Satıcının araziyi zorunluluk gereği satması  (  ) 
i) Akraba yada arkadaşların arabulucu olması  (  ) 
j) Diğer……………………………………… 

6. Çumra Şeker Fabrikasının arazi değerlerine etkisi oldu mu?   Evet  Hayır 
7. Evetse nasıl bir etkisi oldu? a) arazi fiyatları yükseldi         b) arazi fiyatları düştü 
8. Çumra Şeker Fabrikasının yöreye nasıl etkileri oldu?(birden fazla cevap varsa 

öneme göre sıralayın) 
a) ürünün pazara yakın olması    (  ) 
b) hammaddenin (tohum, gübre, ilaç) kolay temini  (  ) 
c) arazi değerlerinin yükselmesi    (  ) 
d) iş imkanı sağlaması     (  ) 
e) çevre kirliliğine neden olması    (  ) 
f) diğer…….   
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Ek-12: Kapitalizasyon Oranı Tespiti İçin Anket Formu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

276

 

 Pa
rs

el
de

ki
 

Ü
rü

nü
n 

A
dı

             
T

ab
lo

 1
. İ

şl
et

m
el

er
in

 A
ra

zi
le

ri
nd

e 
Y

et
iş

tir
ile

n 
Ü

rü
nl

er
 İt

ib
ar

iy
le

 D
ağ

ılı
m

ı v
e 

G
ay

ri
 S

af
i Ü

re
tim

 D
eğ

er
i 

Pa
rs

el
in

 
D

eğ
er

i 
(T

L/
da

) 
           

To
pl

am
 A

ra
zi

:…
…

…
…

..d
a 

   
   

  P
ar

se
l S

ay
ısı

:…
…

…
…

…
..a

de
t 

A
ra

zi
 N

ev
i 

1=
su

lu
 t.

 
2=

ku
ru

 t.
 

3=
se

bz
e 

a.
 

4=
m

ey
ve

 b
.            

T
op

ra
k 

V
er

im
lil

iğ
i 

1=
yü

ks
ek

 2
=o

rta
 

3=
dü

şü
k 

4=
ço

k 
dü

şü
k 

           

T
op

ra
k 

Y
ap

ıs
ı  

1=
ta

şl
ı 2

=t
ab

an
  

3=
ki

lli
 4

=k
um

lu
            

T
op

oğ
ra

fy
a 

 
1=

dü
z 

2=
ha

fif
 

en
ge

be
 

3=
or

ta
 

en
ge

be
 

4=
da

ğl
ık

 

           

Ç
ŞN

’n
a 

uz
ak

lığ
ı 

(k
m

) 

           

A
da

/P
ar

se
l 

N
o 

           

Pa
rs

el
 

G
en

iş
liğ

i 
(d

a)
 

           

Pa
rs

el
  

K
od

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

277

 

T
ab

lo
 2

. İ
şl

et
m

en
in

 N
üf

us
 v

e 
İş

gü
cü

 V
ar

lığ
ı 

Ta
rım

 D
ış

ı İ
şl

et
m

el
er

de
 Ç

al
ış

m
a To

pl
a

m
 (T

L)
 

    

A
ld

ığ
ı 

üc
re

t 
(T

L/
gü

n)
 

    

Sü
re

 
(g

ün
) 

    

İş
in

 
A

dı
 

    

İş
le

tm
e 

D
ış

ın
da

 T
ar

ım
sa

l Ç
al

ış
m

a 
Sa

yı
sı

 

To
pl

am
 

(T
L)

 

    

A
ld

ığ
ı 

üc
re

t 
(T

L/
gü

n)
 

    

Sü
re

 
(g

ün
) 

    

İş
in

 
A

dı
 

    

Eğ
iti

m
, 

A
sk

er
lik

, 
H

as
ta

lık
 

vb
. 

N
ed

en
le

rle
 

Ç
al

ış
m

ad
ı

ğı
 G

ün
 

Sa
yı

sı
 

    

İş
le

tm
el

er
de

 
To

pl
am

 
Ç

al
ış

m
a 

Sü
re

si
 (G

ün
) 

    

Ta
rım

 D
ış

ı İ
şl

et
m

el
er

de
  

Ç
al

ış
m

a Y
ev

m
iy

e 
(T

L/
G

ün
) 

    

Sü
re

 
(g

ün )     

İş
in

 
N

ev
i 

    

Eğ
iti

m
 

D
ur

um u     

Y
aş

ı K
 

    

E     

A
ile

 
Fe

rt 
Sa

yı sı
     

N
o 1 2 3 4 

 



 

 

278

 

Tablo 3. Satılan Arazide Birinci Yıl Bulunan Ürünün (..........................) Üretim Maliyeti 
 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
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Tablo 4. Satılan Arazide İkinci Yıl Bulunan Ürünün (...........................) Üretim Maliyeti 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
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Tablo 5. Satılan Arazide Üçüncü Yıl Bulunan Ürünün (...........................) Üretim 
Maliyeti 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
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Tablo 6. Satılan Arazide Dördüncü Yıl Bulunan Ürünün (...........................) Üretim 
Maliyeti 
 
 
Üretim İşlemleri 

 
İşlem 
Tarihi 

                                  Kullanılan İşgücü ve Çekigücü 
                    İşgücü             Çekigücü 
  Saat Tutar (TL)    Saat Tutar (TL) 

1. TOPRAK HAZIRLIĞI      
a. Birinci sürüm      
b. İkinci sürüm      
c. Üçüncü sürüm      
d. Dördüncü sürüm      
e. Beşinci sürüm      
f. Ekim veya dikim      
II. BAKIM      
a. Gübreleme      
b. Çapalama      
c. Ara sürüm      
d. Sulama      
e. İlaçlama      
f. Diğer (...................)      
III. HASAT-HARMAN      
a. Hasat      
b. Harman Taşıma      
c. Harman Yapma      
d. Taşıma      
e. Sap Kesme      
f. Diğer (....................)      
      
g. Tarla Kirası      
A-TOPLAM 
MASRAF(TL) 

     

                                        KULLANILAN MATERYAL    
         Cinsi Miktar Tutar 

(TL) 
 KG veya TL      

TOHUM   Üretim Miktarı (Ana Ürün)  
FİDE   Üretim Miktarı (Yan Ürün)  
GÜBRELER   Satış Fiyatı(Ana Ürün)  
Üre   Satış Fiyatı(Yan Ürün  
DAP     
TSP     
Amonyum Nitrat (%26)     
Amonyum Nitrat (%33)     
Kompoze (15.15.15)     
Kompoze (20.20.0)     
Diğer (.....................)     
Diğer (.....................)     
Hayvan Gübresi     
MÜCADELE İLACI     
...............................     
................................     
................................     
SU ÜCRETİ     
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Tablo 6. Değeri Etkileyen Faktörler  
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* 0: kötü, 1: orta, 2: iyi 
 
 

1. Arazinizi elde ediş şekliniz nedir?  
          a) Satın Alma               b) Miras                     c) Diğer....................... 
         

2. Arazinize ödenen bedel nedir? 
          ...................................................... 
 

3. Arazinizi satış tarihiniz (ay olarak)? 
………………………………….. 

 
4. Arazinizi satmanızın nedeni nedir? 

          ........................................................... 
 

5. Satışını yaptığınız araziyi ne zamandan beri işliyorsunuz? 
           ........................................................... 
 

6. Satışını yaptığınız araziyi kim veya kimler aldı? 
………………………………… 

 
7. Ödemeyi nasıl yaptınız? 

a) peşin          b) taksit        c) diğer........................... 
 

8. Köyünüzde tarım arazileri satış sıklığı nedir? 
           a) Yılda...........adet           b) Her yıl satış olmaz              c) Diğer...................... 
 

9. Arazilerinizin satışında karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 
a) Köyde tarım arazisi almak isteyenlerin çok az sayıda ya da hiç olmaması 
b) Tarım arazilerinin tapu ve kadastro işlemlerinin yapılmamış olması 
c) Arazilerin tapu ve devir işlemlerinin fazla ve maliyetlerinin yüksek 

olması 
d) Tarım arazilerinin hisseli olması 
e) Diğer........................................... 
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10. Arazi alırken dikkat edeceğiniz kriterler nelerdir? 
( )arazinin nevi (sulu yada kuru olması) 
( )büyüklüğü 
( )verimi 
( )şekli 
( )yerleşim birimine uzaklığı 
( )pazara uzaklığı 
( )tapu kaydının olması 
( )yaşadığı yerde bulunması 
( )diğer……………………. 
 

11. Sizce arazilerin değerini etkileyen faktörler nelerdir? 
a) Arazinin verimli olması     (  ) 
b) Arazinin tapu ve kadastro işlemlerinin yapılmış olması (  ) 
c) Arazinin genişliği      (  ) 
d) Arazinin şeklinin düzgün olması    (  ) 
e) Arazinin eğiminin az olması     (  ) 
f) Arazinin yol durumu ve ulaşım kolaylığı   (  ) 
g) Alıcı ve satıcının yakınlık derecesi    (  ) 
h) Satıcının araziyi zorunluluk gereği satması   (  ) 
i) Akraba yada arkadaşların arabulucu olması   (  ) 
j) Diğer………………………………………   (  ) 

 
12. Çumra Şeker Fabrikasının arazi değerlerine etkisi oldu mu? 
                  Evet                 Hayır  
13. Evetse nasıl bir etkisi oldu? 

a) arazi fiyatları yükseldi         b) arazi fiyatları düştü 
 

14. Çumra Şeker Fabrikasının yöreye nasıl etkileri oldu?(birden fazla cevap varsa 
öneme göre sıralayın) 

a) ürünün pazara yakın olması    (  ) 
b) hammaddenin (tohum, gübre, ilaç) kolay temini (  ) 
c) arazi değerlerinin yükselmesi   (  ) 
d) iş imkanı sağlaması     (  ) 
e) çevre kirliliğine neden olması   (  ) 
f) diğer…….      (  ) 
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