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Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin,
bağımsız, tarafsız, objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere değerleme disiplinlerarası bir eğitim, bilgi
birikimi, tecrübe gerektiren bir alandır. Temel Finans, ekonomi, iktisat, inşaat, mimarlık, harita, hukuk gibi disiplinlerle ilişkisi vardır.

Some Things are Priceless...

Real estate appraisal is the determination of the probable value of a real estate, real estate project or rights and beneﬁts attached to real estate at a
certain date, based on independent, impartial, objective criteria and data. As it can be understood from the deﬁnition, valuation is a ﬁeld that requires
an interdisciplinary education, knowledge and experience. It has relations with disciplines such as Basic Finance, economics, economics, construction,
architecture, maps and law.

TÜRKİYE’Yİ DEĞERLİYORUZ.
FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ; “Değerleme ve Danışmanlık Hizmeti” vermek amacıyla Kasım 2006’da Ankara’da
kurulmuştur. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ’nun 26.07.2007 tarih ve 28/800 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
değerleme hizmeti vermek üzere “Kurul Listesine” alınmıştır.
Şirkete ayrıca, “Bankalara gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme
yetkisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ (BDDK) nun 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı ile verilmiştir. 28.05.2012 tarihinde ISO
9001:2008 Kalite Sistem Belgesi alan şirketimiz kurumsal yapısını sertiﬁkalandırmış ve her yıl gözden geçirme çalışmaları ile güçlendirmektedir.
Türkiye’nin önde gelen bankalarına, kurum ve kuruluşlara, belediyelere ve özel sektöre; gayrimenkul değerleme alanında hizmet veren
şirketimiz halihazırda Ankara Genel Müdürlük oﬁsinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri, Batman ve Malatya
şubeleri ile ülkemizin 7 coğraﬁ bölgesinde toplam 10 tane oﬁsiyle, kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere 250’nin üzerinde değerleme uzmanı ile 81
ilde değerleme faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşumuz, geride bıraktığı 15 yıllık süreçte 550.000’in üzerinde değerleme raporu üretmiş olup;
tüm rapor arşivi dijital ortamda ve anlık kullanılabilir şekilde bilgi bankası olarak mevcuttur.
2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülke Müdürlüğü’müz faaliyete başlamış olup; KKTC’de Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası,
Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası’ nın yanı sıra KKTC merkezli en büyük yerel bankalardan Creditwest Bank, Asbank ve Şekerbank’ın yanı
sıra KKTC Kamu Kurum Kuruluşlarına üst düzeyde gayrimenkul ve makine değerleme hizmeti vermeye devam ediyoruz. KKTC’de ülke
müdürlüğü bulunan tek SPK Lisanslı Değerleme Kuruluşu olan ﬁrmamız, geçen 4 yılı aşkın sürede KKTC’de tamamı SPK lisanlı değerleme
uzmanı, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan kadrosuyla 10.000’in üzerinde gayrimenkul değerleme raporu hazırlayarak ülkede Uluslararası
Değerleme Standartları’nda hizmet vermektedir.

WE VALUE TURKEY.
FORM GAYRIMENKUL DEGERLEME VE DANISMANLIK A.S. was established in Ankara in November 2006 to provide “Valuation and
Consultancy Services”.
Our Company has been included in the “Board List” to provide valuation services within the framework of the Capital Markets Legislation by
the resolution of the Capital Markets Board (CMB) dated 26.07.2007 and numbered 28/800.
The Company has also been authorised to provide banks with services for “real estate, real estate projects or valuation of rights and beneﬁts
related to a real estate” by the resolution of the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) dated 27.01.2011 and numbered 4030.
Our Company, which received the ISO 9001:2008 Quality System Certiﬁcate on 28.05.2012, has certiﬁed its corporate structure and strengthens it
with annual reviews.
Our Company, which provides real estate valuation services to Turkey’s leading banks, institutions and organisations, municipalities and the
private sector, continues its valuation activities with a total of 10 ofﬁces and over 250 permanent and contracted appraisers within 81 provinces in
7 geographical regions of our Country through its Ankara Head Ofﬁce as well as branch ofﬁces in Istanbul, Izmir, Bursa, Antalya, Adana, Samsun,
Kayseri, Batman and Malatya. Our Company has generated over 550,000 valuation reports in the last 15 years and the entire report archives is
available in a digital environment and instantaneous information bank.
Our Country Ofﬁce of the Turkish Republic of Northern Cyprus commenced its operations in 2017 and we continue to provide Ziraat
Bankasi, Halkbank, Garanti Bankasi, Turkiye Is Bankasi, Turk Ekonomi Bankasi, as well as Creditwest Bank, Asbank and Sekerbank, which are
among the largest local banks based in the T.R.N.C., in addition to the Public Institutions and Organisations of the T.R.N.C., with high level real
estate and machinery valuation services in the T.R.N.C. Our Company, which is the only CMB Licensed Appraisal Company having a country
ofﬁce in the T.R.N.C., has been serving in the Country in accordance with the International Valuation Standards by preparing more than 10,000
real estate valuation reports with its staff consisting of appraisers, civil engineers and architects, who are all licensed by CMB, in the T.R.N.C. for
the past 4 years.
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250.000 ₺

25

Sinecan DİKMETAŞ ÖZCAN

300.000 ₺

30

İsmail KALYONCUOĞLU

20.000 ₺

2

Mustafa Atila DİKMETAŞ
Muhammed Atakan DİKMETAŞ
Sinecan DİKMETAŞ ÖZCAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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ÖNEMLİ NOT!!!
AYGINGER KAĞIDI BASIM OLARAK
ARKA SAYFANIN ÜSTÜNE GELECEK!
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DANIŞMANLIK A.Ş.

FORM
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE

Form Gayrimenkul Değerleme, 15 yıllık sektörel tecrübesi ile uluslararası
değerleme standartlarına (IVSC) uygun gayrimenkul değerleme ve makine
değerleme raporu hazırlayan SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve BDDK (Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu) lisanslı ve adı geçen kurumlar tarafından
denetlenen gayrimenkul değerleme ve danışmanlık şirketidir.
Form Gayrimenkul Degerleme is a real estate appraisal and consultancy
Company that prepares real estate valuation and machinery valuation reports in
accordance with the International Valuation Standards (IVSC) with 15 years of
sectoral experience, is licensed by the CMB (Capital Markets Board) and BRSA
(Banking Regulation and Supervision Agency) and is audited by the
aforementioned institutions.

Form Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme
raporunun Uluslararası düzeyde yetkinliği ve geçerliliği bulunmakta olup Türkçe ve
İngilizce’nin yanısıra yeminli teknik çeviri bürosu partnerimiz aracılığı ile talep
edilen tüm dillerde değerleme raporu hazırlanabilmektedir.
Form Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme
raporunun Uluslararası düzeyde yetkinliği ve geçerliliği bulunmakta olup Türkçe ve
İngilizce’nin yanısıra yeminli teknik çeviri bürosu partnerimiz aracılığı ile talep
edilen tüm dillerde değerleme raporu hazırlanabilmektedir.

Uluslararası değerleme
standartlarına (IVSC) uygun
gayrimenkul değerleme ve
makine değerleme raporları.

Form Gayrimenkul Değerleme bireysel SPK lisansı olan ve uzman kadrosunda
çoğunluğu Şehir Bölge Plancısı, İnşaat Mühendisi, Mimarlardan oluşan profesyonel
değerleme şirketi olup, çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi farklı bir iş
kolu (emlak komisyonculuğu, kiralama, satış, müteahhitlik vb.) iş kollarında hizmet
vermemektedir.
Form Gayrimenkul Degerleme is a professional appraisal company with
individual CMB licenses and its expert staff, mostly consisting of Urban and
Regional Planners, Civil Engineers, Architects and does not provide with services in
any other business line (real estate brokerage, leasing, sales, contracting, etc.) that
may cause conﬂict of interest.

Form Gayrimenkul Değerleme, turistik tesisler, AVM’ler, iş merkezleri, konut
siteleri, proje değerlemeleri, sanayi ve üretim tesisi ve kira değerlemeleri, arsa- proje
geliştirme analizleri, hakediş ve inşaat seviye tespiti, gelir analizi ve kapitalizasyonu,
ürün verimlilik analizi ve tarımsal arazi değerlemeleri, eğitim tesisi ve üniversite
değerlemeleri, endüstriyel iş makinaları ve ekipmanları vb. konularında çok sayıda
rapor hazırlanmış olup, ileri teknoloji ürünler kullanılarak inceleme ve tespit
yapmaktadır.
Form Gayrimenkul Degerleme have prepared numerous reports on touristic
facilities, shopping malls, business centres, housing estates, project valuations,
industrial and production plant and rental valuations, land-project development
analysis, progress and construction level determination, income analysis and
capitalisation, product efﬁciency analysis and agricultural land valuations,
educational facility and university valuations, industrial work machines and
equipment, etc. and investigates and appraises by using advanced technology
products.

Tamamı
Gayrimenkul
Değerleme
Uzmanı Lisansına sahip ortalama 10 yıl
tecrübeli uzman kadro.
Denetmen - 10.41 Yıl Ortalama Tecrübe
Uzman - 9.43 Yıl Ortalama Tecrübe
Uzman Yrd. - 0.73 Yıl Ortalama Tecrübe
Çözüm Ortağı - 9.61 Yıl Ortalama Tecrübe

Form Gayrimenkul Değerleme, 2021 yılı Ekim ayı itibariyle 2350 adet akaryakıt
istasyonu raporu üretmiş olup; gelir getiren bir gayrimenkul türü olan akaryakıt
istasyonu değerlemesinde maliyet analizi yöntemi ve gelir analizi yöntemlerini bir
arada kullanılarak doğru değer tespitleri ile fark yaratmıştır. Ayrıca 2350 adet rapor,
dijital ortamda harita üzerinde de mevcut olup, ﬁrmamız ülke genelinde ciddi bir
veri tabanına sahip durumdadır.
Form Gayrimenkul Degerleme has generated 2,350 gas station reports as of
October 2021 and has made a difference by accurate valuations by applying the
cost analysis method and income analysis method together in the valuation of gas
stations, which is an income generating real estate type. Furthermore, 2,350 reports
are available on the map in a digital environment and our Company has a
signiﬁcant database throughout the country.

Form Gayrimenkul Değerleme, 14 yıllık geçmişinde 550.000’den fazla
değerleme raporu üretmiş olup; sayısal ortamda saklanan veri tabanı sayesinde 81
ilde yakın rapor arşivi ile bölgesel olarak geçişe yönelik değer değişimlerini de
izleyebilmektedir.
Form Gayrimenkul Degerleme has generated more than 550,000 valuation
reports in its 14-year history and can also monitor the regional transitional value
changes by the connected report archives in 81 provinces thanks to the database
stored in the digital environment.

2500’den fazla akaryakıt istasyonu raporu.

Form Gayrimenkul Değerleme, sahada minimum 3 yıl tecrübeli lisanslı
değerleme uzmanları tarafından hazırlanan raporlar, önce minimum 5 yıl tecrübeli
uzmanlar tarafından kontrol edilmekte, daha sonra 10 yıl ve üzeri tecrübeye sahip
uzmanlar tarafından 2.kontrolden geçirilerek raporların hatasız şekilde talep eden
kişi ya da kuruluşa ulaştırılmasını sağlamaktadır.
Form Gayrimenkul Degerleme ensures that the reports prepared by licensed
appraisers with a minimum of 3 years of experience in the ﬁeld are ﬁrst checked by
appraisers with a minimum of 5 years of experience, then they are passed through
a second check by appraisers with 10 years or more of experience, and then the
reports are impeccably delivered to the person or organisation requesting it.

Form Gayrimenkul Değerleme, makine ekipman değerleme raporları; SPK
mevzuatına uygun şekilde “kadrolu lisanslı değerleme uzmanı ve makine
mühendisi” uzmanlar tarafından hazırlatmakta olup; 15 yıllık sürede farklı
sektörlerde 1000’in üzerinde makine değerleme raporu hazırlayarak bu alanda da
deneyim sahibi olmuştur. “forMakine” departmanımız, alanında uzman makine
mühendisi kadrosu tarafından hizmet vermeye devam etmektedir.
Form Gayrimenkul Degerleme has machine equipment valuation reports
prepared by the “permanent staff licensed appraisers and mechanical engineers”
in accordance with the CMB legislation and has also gained experience in this ﬁeld
by preparing more than 1,000 machinery valuation reports in various sectors in 15
years. Our “Machinery” department continues to serve with its expert mechanical
engineer staff.

1000’in üzerinde makine ekipman raporu.

Form Gayrimenkul Değerleme, 7 coğraﬁ bölgede toplam 10 tane bölge
müdürlüğü oﬁsi ve 70 ildeki değerleme uzmanı kadrosuyla; ülkemiz genelinde
kalite standartlarında değerleme raporu hazırlamakta olup; yurtdışı değerleme
faaliyetlerinde de edindiği tecrübe sayesinde tüm dünyada hizmet vermektedir.

Form Gayrimenkul Değerleme, SPK ve BDDK standartlarına uygun olarak
“mesleki sorumluluk poliçesine” sahip olup, poliçemiz her yıl yenilenmektedir. 15
yıllık faaliyet süresince mesleki sorumluluk poliçesi herhangi bir rapor için
kullanılmamış olup “hasarsız” durumdadır.

Form Gayrimenkul Degerleme, with its total 10 district ofﬁces in 7 geographical
regions and its appraiser staff in 70 provinces, prepares valuation reports at quality
standards throughout our Country and provides with services all over the world
thanks to its experience gained in foreign valuation activities.

Form Gayrimenkul Degerleme has a “professional liability insurance policy” in
accordance with the CMB and BRSA standards and our policy is renewed every
year. During the 15 years of its operation, the professional liability policy has not
been used for any report and is in “free of claims” condition.

7 coğraﬁ bölgede toplam 10 tane bölge
müdürlüğü
oﬁsimiz
ve
70
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değerleme
uzmanı
kadromuz
ile
Türkiye’de ve tüm Dünya’da sizlerleyiz.

REFERANSLAR | REFERENCES
BANKALAR | BANKS

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | PUBLIC INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS

T.C. Ziraat Bankası | T.C. Ziraat Bankasi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Housing Development Administration

Türkiye Vakıﬂar Bankası T.A.O | Turkiye Vakiﬂar Bankasi T.A.O

Kamu İhale Kurumu | Public Procurement Authority

T.Halk Bankası A.Ş. | T. Halk Bankasi A.S.

Belediyeler | Municipalities

T. Garanti Bankası | T. Garanti Bankasi

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. | Kibris Turk Tutun Endustrisi Ltd. Sti.

T.İş Bankası A.Ş. | T. Is Bankasi A.S.

T.M.S.F. | Savings Deposit Insurance Fund

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. | Turkiye Ekonomi Bankasi A.S.

Toprak Mahsulleri Oﬁsi | Turkish Grain Board

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

T.C. Devlet Demiryolları | Turkish State Railways

Kuveyttürk Katılım Bankası A.Ş. | Kuveytturk Katilim Bankasi A.S.

T. Telekomünikasyon A.Ş. Emlak Direktörlüğü | T. Telekomunikasyon A.S. Real Estate Directorate

QNB Finansbank A.Ş. | QNB Finansbank A.S.

Sosyal Güvenlik Kurumu | Social Security Institution

İngbank A.Ş. | Ingbank A.S.

PTT Genel Müdürlüğü | General Directorate of PTT

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | Vakif Katilim Bankasi A.S.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | Ziraat Katilim Bankasi A.S.
Turkland Bank A.Ş. | Turkland Bank A.Ş.
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş. | Anadolu Bank A.Ş.
Bank Mellat | Bank Mellat
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