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Mülk Kurumsal 
Gayrimenkul Değerleme 

ve Danışmanlık A.Ş. 
olarak, profesyonel 

anlayış ve 81 ilde çalışan 
uzman kadromuzla 
mülkünüzün gerçek 

değerini tespit ediyoruz.



Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danış-
manlık A.Ş., Bankalar, Finans Kurumları ile diğer 
muhtelif kurum ve kuruluşlara gayrimenkul de-
ğerlemesi ve danışmanlığı yapmak ve gayrimen-
kul projeleri geliştirmek amacıyla 17.10.2011 ta-
rihinde Ankara’da kurulmuştur. 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII No: 35 sayılı 
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Gayrimenkul 
Değerleme Hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin 
kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında 
tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 
şirketimiz 16.12.2011 tarihinde Kurulca listeye alın-
mıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
lunun 07.03.2013 tarih ve 5231 sayılı Kararı ile şir-
ketimize Bankalara“ Gayrimenkul, gayrimenkul 
projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve fayda-
ların değerlemesi” hizmeti yetkisi verilmiştir. 

Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danış-
manlık A.Ş., Türkiye’nin sayılı büyük bankalarıyla 
yaptığı anlaşmalar doğrultusunda BDDK mevzuatına 
uygun olarak  şirket kadrosunda yer alan SPK lisanslı 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ile 81 ilde gayri-
menkul değerleme hizmeti vermektedir.

Detaylı Analiz ile 
Mülkünüz Gerçek 
Değerinde



MİSYONUMUZ
Yenilikçi bir yaklaşımla hızla gelişen sektörde doğ-
ru saptamalar yaparak kurumsal anlayışa sağlam bir 
temel oluşturmak ve bu temelin üzerine ilkelerini bir 
anıt gibi inşa etmektir. 

VİZYONUMUZ
Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde sağlam 
bir iradeyle ilkeli ve özverili bir bakış açısıyla çalışmak, 
detaylı ve titiz bir şekilde hiç bir etki altında kalmadan 
hizmet vererek gayrimenkul değerleme sektöründe 
doğru ve örnek bir firma olmayı sürdürmektir.

Mülk Kurumsal Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 
Sermaye Piyasası Kurulunun 
16.12.2011 tarihli kararı ile Lisanslı 
Gayrimenkul Değerleme Şirketleri 
Listesine alınmıştır.

Mülk Kurumsal Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.  
 BDDK Tarafından 07.03.2013 tarihli 
Kurul Kararı ile Bankalara değerleme 
hizmeti verecek kuruluşlar listesine 
alınmıştır.

ŞİRKETLER NEDEN  
DEĞERLEME YAPTIRIR?

•  Mülkiyet değişimlerinde alış - satış fiyatını belirlemek,

•  Kiralamalarda değer tespiti ihtiyacında,

•  Kredi işlemlerinde gayrimenkullerin teminat olarak  
alınacağı durumlarda,

•  Şirket aktiflerinde gayrimenkullerin değerinin   
belirlenmesinde (UMS)

 - Halka arzlarda
 - Şirket birleşmelerinde ya da devrinde
 - UMS’ye göre bilanço tutan işletmelerde

•  Mirasla mal intikalinde adil mal paylaşımı istendiğinde,

•  Mülkilerin en iyi ve en verimli kullanım analizinin 
ortaya konulması gerektiğinde,

•  Yapılması düşünülen yatırımların yıllar itibariyle 
yaratacağı gelirlerin giderlere oranı ve bugünkü proje 
değerinin tespiti çalışmalarında (Finansal Fizibilite 
Etütlerinde)

•  Sigorta işlemlerinde,

•  Sat - Geri Kirala (Sale & Lease) işlemlerinde

•  Kamulaştırmada adil ödeme için değer tespitinde

•  GYO portföylerinde yer alan gayrimenkullerin  
alım - satım, kiralama ve yeniden değerlemelerinde, 
gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında 
yasal prosedürlere uygunluk tespitinde,

•  Hisse senedi borsada işlem gören tüm şirketlerin 
ödenmiş sermayelerinin %5’ini aşan gayrimenkul 
alım - satımlarında ve kendi gayrimenkullerini 
başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları 
durumunda, marka değerlemesi.



DEĞERLEME YAPTIĞIMIZ  
VARLIKLAR

•  Binalar ve Konutlar

•  Arsalar ve Araziler

•  İş Merkezleri

•  Alışveriş Merkezleri ve Plazalar

•  Oteller ve Turistik Tesisler

•  Devremülkler

•  Depolar

•  Fabrika ve diğer üretim tesisleri

•  Makine ve Teçhizat

•  Akaryakıt Satış İstasyonları

•  Gemi Değerleme

•  Gayrimenkul Projeleri

•  Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydalar

HİZMET ALANLARIMIZ

•  Gayrimenkul Değerlemesi ve gayrimenkul geliş-
tirme projelerine danışmanlık,

•  Banka ve finans kurumlarınca krediye teminat 
olarak alınacak gayrimenkullerin değer tespiti,

•  İflas ve hacizlerde ilgili mercilere gayrimenkul 
değer tespiti,

•  Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya 
çevrilme aşamasında, bankalarca satın alınabile-
cek gayrimenkullerin değer tespitleri,

•  Bayilik teminatlarında ve sermaye artırımlarında 
gayrimenkullerin değer tespiti,

•  Şirketlerin ortaklık kurma ve ayrılma dönemle-
rinde mevcut gayrimenkullerin değerlendiril-
mesi,

•  Toplu Konut İdaresi kaynaklı kredilerde değerle-
me, situasyon ve hakediş taleplerinde rapor tan-
zim edilmesi,

•  İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan belge temin 
etmek sureti ile ekspertiz ve değerleme raporla-
rının Uluslararası Standartlarda hazırlanmasının 
sağlanması,

•  Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Projelerine danış-
manlık.
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