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ÖZET 

 

2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Değişiklik Kanunu ile değiştirilmesine rağmen, günümüzde hala 

kamusal alanlarda yapılan değerleme işlemlerinde Devlet ve vatandaş arasında çıkan uyuşmazlıklar 

nedeni ile kamulaştırma işlemlerinde aksamaların meydana geldiği bilinmektedir. Bu tür 

aksamaları en aza indirmek ve taşınmazın gerçek değerine daha yakın sonuçlar elde etmek için 

Kanunda değişikliğe gidilerek, gelişmiş yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, 

kamulaştırma bedel tespiti ve taşınmaz değerlemede yapılan uygulamalara günümüz teknolojisinin 

en son çalışma ürünlerinden birisi olan Yapay Zekanın, Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık 

teknikleri uygulanarak yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve mantık kavramı bilgisayara aktarılmıştır. 

Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yöntemlerinin tahmin başarıları hakkında karşılaştırma 

yapabilmek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi de kullanılmıştır. Değerlemenin yapılmasında ana 

unsuru oluşturan veriler, öncelikle sayısal veriler olarak hazırlanmış ve değişkenlerin azaltılmasının 

da taşınmaz değerlemesi ile kamulaştırma bedel tespiti üzerindeki etkileri de incelenmiştir. 

Çalışmada dört adet veri seti oluşturulmuştur. Bunlardan ilki kamulaştırma bedel tespitinden elde 

edilen ve tüm verilerin olduğu veri seti, ikincisi nitelik azaltma işleminden sonra elde edilen 

azaltılmış değişkenlerin olduğu veri seti, üçüncüsü taşınmaz değer raporlarından elde edilen ve tüm 

verilerin olduğu veri seti, dördüncüsü ise yine nitelik azaltma işleminden sonra elde edilen 

azaltılmış değişkenlerin olduğu veri setidir. Bu veri setlerine Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık 

ve Çoklu Regresyon Analizi yöntemleri tek tek uygulanmış ve 12 adet model oluşturulmuştur. 

Modellerin başarıları birbirleri ile karşılaştırıldığında Bulanık Mantık Yöntemi ile azaltılmış 

değişken veri setlerinin başarılı tahminlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda 

Bulanık Mantık yönteminin en az değişken ile taşınmaz değerlemede kullanılabilir bir yöntem 

olduğu ve bu yöntemin Kamulaştırma bedel tespitinde de uygulanması ile devlet ve vatandaş 

arasındaki uyuşmazlıkların giderilebileceğine inanılmaktadır. 
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ABSTRACT 

 

In  spite  of  the  change  of  2942 Law  with  4650  Law,  today  the  problems  between  

the state and citizens about valuation of public areas continues, and this problem causes 

disruptions in expropriation processes. To reduce disruptions and to make correct 

valuations there is a need to change the law and use new methods. In this study, by using  

Artificial Intelligence, Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic technics, a new  

approach developed about expropriation valuation, real estate valuation and concept of  

logic was transferred to computer. To make comparison between Artificial Neural  

Networks and Fuzzy Logic technics Multiple Regression Analysis has been used. Data is 

the main  element  of  valuation, first data set is  divided into two type as numerical data 

and  non-numeric data, then  by  reducing  the number  of data  the  impact  on  real  estate  

valuation  and  expropriation  valuation  has  been  investigated. In the study four data sets 

were used. First data set is formed by expropriation valuation data and includes all  

values/data, second data set includes reduced  data  of expropriation  valuation. Third data 

set is formed by real estate valuation data and includes all values/data, fourth data set 

includes reduced data of real estate valuation. By using Artificial  Neural  Networks,  

Fuzzy  Logic  and  Multiple  Regression  Analysis  techniques, 12  models  was formed.  

Success  of  the  models  were  compared, results  showed  that  Fuzzy  Logic  technique  

with  reduced  data  makes  successful  predictions. Results   showed that  Fuzzy  Logic  

technique  with  reduced  data  is  a  useful  method   in  expropriation valuation  and  real  

estate  valuation  that can  reduce the conflicts between the state and citizens. 
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1. GİRİŞ 

 

Barınma gereksinimini karşılayan bir olgu olarak konut, insanlığın varoluşundan bu güne 

kadar çeşitli biçimlerde sorun olarak ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun içgüdüsel olarak 

taşıdığı barınma ihtiyacını karşılayan konutun başka bir nesneyle değiştirilememesi, hemen 

her dönemde devletin konuya müdahalesini zorunlu kılmış ve onu diğer tüketim 

mallarından çok daha ayrıcalıklı farklı bir yere getirmiştir (Aydın, 2012). 

 

Günümüzde barınma yani konut olgusu karşımıza en çok taşınmaz değerlemesi olarak 

çıkmaktadır. Taşınmaz değerleme konusu, ekonomi açısından taşıdığı önemin yanı sıra, 

yöntemleri, nesneleri, değerleme sürecinin tüm aşamaları, bilgi teknolojileri kullanımı, 

değerleme uzmanlarının konumu ve bunların yanı sıra kentsel dönüşüm ve kamulaştırmalar 

açısından da önem taşımaktadır (Köktürk, 2009). 

 

Kamusal alanlarda yapılan değerleme işlemleri kamulaştırma bedel tespiti adı altında 

yapılmaktadır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunundaki aksamaların en önemli 

sebeplerinden birisinin de kamulaştırma bedel tespiti olduğu da bir gerçektir. Bu 

nedenledir ki söz konusu kanun 2001 yılında 4650 Sayılı Kanun ile değişikliğe uğramıştır. 

Bu değişikliğe sebep ise 4650 Sayılı kanunun gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır. Yargı 

mercilerinde önemli bir iş yükü oluşturan ve özellikle kamulaştırılan taşınmaz malların 

sahipleri tarafından kamulaştırma bedelinin eksik tespit edildiği ileri sürülerek açılmakta 

olan bedel artırımı davalarının önüne geçilmesi veya en aza indirilmesi, bu suretle devlet 

ile vatandaşın barışık hale getirilmesi amaçlıdır (Pulak, 2004). Kamulaştırma Kanunu her 

ne kadar değişikliğe uğramış olsa da, açılan bedel tespit davalarındaki düşüş beklenilenin 

altında kalmıştır.  

 

Bedel tespitleri çeşitli yöntemlere ait yapılmış olan aynı taşınmaza ait değer sonuçları 

birbirinden farklı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu farklılığın başlıca nedeni ise 

değerlemeyi yapan her kurumun değerlemede kendine has yöntemler kullanması ve yine 

taşınmazın sadece kendilerini ilgilendiren özelliklerini ön plana çıkartarak değerlendirme 

yapılmasıdır. Aynı taşınmaz için farklı kurumlarca yapılan değerleme sonuçlarının 

birbirinden farklı olması, ülke ekonomisini olumsuz etkilemekle birlikte taşınmaz maliki 

olan kişileri de mağdur etmekte ve ortaya çıkan adaletsizlikler zaman zaman devlet ile 
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vatandaşı karşı karşıya getirerek toplum huzurunu da bozabilmektedir (Sezer, 2010). 

Taşınmaz malların gerçek değerlerinin saptanarak vergilendirilmesi ile gelir amaçlı alınan 

taşınmaza talebi azaltacak ve elde edilen gerçek gelirin ekonomiye katkısını sağlayacak 

(Şahin, 2010) ve ve Devlet ile vatandaşı karşılıklı konuma getirmeyecektir. 

 

Bir taşınmaz konumu ve kullanımı itibarı ile birçok değişik özellik göstermekte olup bu 

özellikler kişiden kişiye, nitelik ve nicelik bakımından değişebilmektedir (Eren, Tüdeş ve 

Yomralıoğlu, 1999; Nişancı, 2005). Bu nedenle taşınmaz sayısı fazla olan bir bölgede 

yapılacak değerleme, söz konusu taşınmazlar arasındaki değer dağılımları seçilecek ortak 

ölçümler dikkate alınarak ortaya konulmalıdır (Yomralıoğlu ve Uzun 1997). 

 

Coğrafi bir varlık olan taşınmazlar, çevresel, sosyal ve fiziksel faktörlerden olumlu ya da 

olumsuz olarak etkilenirler. Bir taşınmazın değerine etki eden faktörler matematiksel 

olarak ölçülebilir veya ifade edilebilirse her bir taşınmaz için bu faktörlere bağlı bir değer 

üretmekte mümkün olacaktır (Yomralıoğlu ve Demir 1994; Nişancı, 2005). 

 

Taşınmaz değerlemesi için günümüz teknolojisinin varmış olduğu son nokta ise; 

makinelere insan davranışlarını anlayabilen ve uygulayabilen özellikleri kazandırmaktır. 

Bunu yapabilmek için içerisinde birçok bilim dalı barındıran (felsefe, bilgisayar 

teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, biyoloji, psikoloji vs.) yapay zeka karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Yapay zeka üzerinde en çok araştırma yapılan konu yapay sinir ağlarıdır. Bulanık mantık 

ile ilgili çalışmalar ise yeni yeni hızlanmaya başlamıştır. Yapay sinir ağları insan beyninin 

fonksiyonlarının örneklenerek geliştirilmesiyle oluşturulan bir tekniktir. Bulanık mantık ise 

bünyesinde belirsizlik bulunduran sözel ifadelerin matematiksel modele ihtiyaç duymadan 

dilsel değişkenlerin kullanılmasıyla oluşturulan bir tekniktir. 

 

Bu çalışmada kamulaştırma bedel tespitinde kullanılan yöntem, taşınmaz değerleme 

yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca kullanılan veri setine modern yöntem modelleri de 

uygulanarak, klasik yöntem ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaya bizi iten olgu ise; 

kamulaştırma ile elde edilen değerler ile taşınmaz değerlemesi ile elde edilen değerler 

arasındaki fark olmuştur. Bu farkın giderilmesi ve gerçek değere en yakın sonuca ulaşan 

modelin oluşturulması çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.  
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Bu çalışmada, taşınmaz değerlemede ve kamulaştırmada yapılan uygulamalara bilimsel 

açıdan yer verilmiş ve günümüz teknolojisinin en son çalışma ürünlerinden birisi olan 

yapay zekanın, yapay sinir ağları ve bulanık mantık teknikleri uygulanarak, mantık 

kavramı bilgisayara aktarılmaya çalışılmıştır. 

 

Çalışmada pilot bölge olarak İzmir ili ele alınmış olup, kamulaştırma verileri için İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Servisi ve taşınmaz değerleme raporları için de Code 

Gayrimenkul Değerleme Dan. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile görüşmeler yapılarak 

arşivlerinden yararlanılmıştır. 

 

Kamulaştırma ve taşınmaz değeri için çalışmanın uygulama alanında sadece binalar 

üzerinde durulmuştur. Özellikle kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilmiş bölgeler ile 

mevcut taşınmaz değeri belirlenen bölgelerdeki binaların değerleri arasındaki ilişkiler 

irdelenmiştir. Elde edilen değerler kullanılarak, modern değerleme yöntemleri adı altında 

incelenen yapay zeka tekniklerinden yapay sinir ağları ve bulanık mantık tekniği ile diğer 

yöntemlere alternatif bir model geliştirilmiştir.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde kamulaştırma, aşamaları ve taşınmaz değerlemesi, aşamaları ile günümüz 

teknolojinin gelmiş olduğu son nokta olan yapay zeka ve bu konuda en yaygın kullanılan 

yapay sinir ağları ve yeni yeni gelişmekte olan bulanık mantık tekniklerinden 

bahsedilecektir. 

 

2.1. Kamulaştırma 

 

Kamulaştırma terimi ilk kez 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ nun (1924 

Anayasası’ nın) 10 Ocak 1945 tarihinde Türkçeleştirilen metninin 74. maddesi ile 

mevzuatımıza girmiş olup, 1961 ve 1982 Anayasaları ile 04.11.1983 tarihli Kamulaştırma 

Kanunu’ nda da kamulaştırma terimi kullanılmıştır (Hayta, 2007).  

 

Kamulaştırma, kamu idarelerinin veya kamu kurumlarının; kamu kudretine dayanarak ve 

kamu yararı amacıyla, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmaz malların veya 

kaynakları; sahibinin rızasına bakılmaksızın bir kamu hizmetinin veya kamu teşebbüsünün 

yürütülmesine tahsis edilmek ya da kamu mülkiyetine katılmak üzere bedeli peşin veya 

taksitle ödemek suretiyle iktisap etmeleridir. Kısaca; bir taşınmaz mal veya kaynağın 

parası peşin ödenerek sahibinin rızasına bakılmadan bir kamu hizmetinin yürütülmesi için 

kamu yararına alınmasıdır (Erdin, 2010). 

 

Kamulaştırmanın yasal dayanağı, Anayasa’ nın 46. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardır. Anayasa’ nın 46. Maddesinin d bendinde “Devlet ve 

kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek 

şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla 

gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar 

kurmaya yetkilidir” denilmektedir. Kısacası; kamulaştırmanın kamu yararına dayanması ve 

peşin olarak ödenmesi hükümlerini içerir. 

 

8.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu 18 yıl uygulanmış ve 5.5.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 4650 Sayılı Değişiklik Kanunu ile bazı değişikliklere uğramıştır. 



6 

Kamulaştırmanın geçerli olabilmesi için son yapılan değişiklilerle birlikte aşağıdaki 

koşullara kesinlikle uyulmalıdır (Erdin, 2010): 

 

 Kamulaştırmayı yapacak idare, görevli ve yetkili olmalıdır. 

 Kamulaştırma bir kamu hizmetinin görülmesi için yapılmalıdır. 

 Kamulaştırma işlemi taşınmaz malın veya kaynağın idareye geçmesi için yapılmalıdır. 

 Kamulaştırma, Kamulaştırma Kanunu’ na ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. 

 Kamulaştırma bedeli kanunda belirtilen haller dışında nakden ve peşin olarak 

ödenmelidir. 

 Yeterli ödenek ve ödenek emri temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanılamaz. 

 

2.1.1. Kamulaştırmanın sosyal ve ekonomik önemi 

 

Toplumsal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak devlet tarafından yerine getirilmesi 

beklenen işlevlerde sürekli değişmeler olmakta ve kamu hizmetleri içerik ve kapsam 

yönlerinden farklılaşmaktadır. Kamu hizmetlerinin ve özellikle büyük ölçekli yatırım 

projelerinin gerçekleştirilmesinde, arazi teminiyle ilgili sorunlar, gelişmekte olan ülkelerde 

ve Türkiye‘de önemli boyutlara ulaşmıştır. Yasal düzenlemelerle farklı kuruluşlara verilen 

görevlerin yerine getirilebilmesi için büyük çapta kamulaştırma yapılmakta, yapılan 

kamulaştırma işlemlerinde, özellikle bedel tespiti ve ödenmesi gibi hususlarda, yoğun 

sorunlar yaşanmaktadır. Kamulaştırmada bedel tespiti ve ödenmesiyle ilgili sorunlardan 

dolayı hem idareler, hem de malikler memnuniyetsizliklerini sürekli olarak gündeme 

getirmekte ve hatta iç hukuk yollarından alınan kararlardan memnun olmayan malikler, bu 

sorunu yargıya taşımaktadırlar. Bugüne kadar yapılan kamulaştırmalarla ilgili olarak 

sonuçlanan davaların hemen hemen hepsinde maliklere tazminat ödenmesine karar 

verilmiş ve ilgili idarelerin uygulamaları kusurlu bulunmuştur (Özler, 2010). 

 

2.1.2. Kamulaştırma yöntemleri 

 

Kamulaştırma yöntemleri bu çalışma içerisinde, kısmen kamulaştırma, acele kamulaştırma, 

trampa ve satın alma yöntemleri olarak incelenecektir. 
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Kısmen kamulaştırma yöntemi 

 

Taşınmazın tamamının değil de bir kısmının kamulaştırılması gerektiğinde uygulanan bir 

yöntemdir. Kısmi kamulaştırma halinde, arta kalan kısmın değerinde bir değişiklik 

olmayabilir veya kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde artma veya azalma olabilir 

ya da arta kalan kısım hiçbir işe yaramaz hale gelebilir (Tanrıvermiş, 2011a; Hayta, 2007). 

Bu yöntem 2942 sayılı kanunun 12. Maddesinde belirlenen esaslar doğrultusunda 

uygulanır, ayrıca Anayasa’nın 46 ıncı maddesinde de taşınmaz malların tamamının yerine 

bir kısmının da kamulaştırılabileceği hükme bağlanmıştır. 

 

2942 sayılı Kanunun 12 inci maddesine göre, kısmen kamulaştırma aşağıdaki şekliyle 

uygulanır; 

 

a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı 

takdirde, o malın 11 inci maddede (kamulaştırma bedel tespiti esasları) belirtilen 

esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarıdır. 

b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme 

meydana geldiği takdirde; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan 

kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin olunan kamulaştırma bedeline 

eksilen değerin eklenmesiyle bulunan miktardır. 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana 

geldiği takdirde ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde 

belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen bedelinden artan değerin çıkarılmasıyla bulunan 

miktardır. Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin 

yüzde ellisinden fazla olamaz.(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş ve artış 

miktarları, 11 inci maddede belirtilen esaslara göre bedel tespiti suretiyle tespit olunur. 

 

Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu 

takdirde; kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları, makine 

gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının eski nitelikleri dairesinde 

kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel, belirlenerek 

kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı kıymet 

düşüklüğü miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulmaz. 
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Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda 

değil ise, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin 

en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurusu 

üzerine, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur. 

 

Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz mal, evvelce paydaşlar arasında 

fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan 

kısmi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu durumda 

kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu paydaş veya paydaşlar hakkında yürütülerek 

kamulaştırma bedeli payları oranında kendilerine ödenir. Pay veya paydaşların sadece bu 

kısım için dava hakları vardır. Taşınmaz malın kamulaştırılmayan kısmı üzerinde hakları 

kalmaz ve adları paydaşlar arasından çıkarılır. Kamulaştırılan bu yerler tapu sicilinde idare 

adına tescil olunur (Kamulaştırma Kanunu [KK], md 12). 

 

İdareler taşınmazın tamamını kamulaştırabilecekleri gibi, bir kısmı üzerinde de 

kamulaştırma işlemi gerçekleştirebilirler (Tanrıvermiş, 2011a; Böke, 2008:522). 

 

Acele kamulaştırma yöntemi 

 

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması 

ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel 

kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların 

kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili 

idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde (tebligat) 

esasları dairesinde ve 15 inci madde (bilirkişi) uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit 

edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak 

davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir (KK, md 

27).  

 

Acele kamulaştırma, Kanunun istisnai olarak öngördüğü bir usuldür. Bu usule ilişkin 

hükümler, 4650 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile değiştirilmiş ve değişen diğer maddelere 

uyumlu hale getirilmiştir (Böke, 2008:700; Pehlivan, 2008).  
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Mahkemenin belirlediği bedel, acele kamulaştırılan taşınmaz malın takdir edilen bedelidir. 

Gerçek kamulaştırma bedeli değildir. Asıl kamulaştırma bedeli, yaptırılan tespitte 

belirlenen bedeli bankaya yatırıp taşınmaza el koyacak olan idare tarafından devam 

edilecek olan kamulaştırma işlemleri sonrasında tarafların anlaşması ile, anlaşma olmaması 

durumunda Kanunun 10 uncu maddesine göre açılacak dava sonrasında tespit edilecek 

bedeldir (Hayta, 2007). 

 

İdarenin bu yola başvurması için mutlaka yasada yer alan olağanüstü hallerden birinin 

mevcudiyeti şarttır (Tanrıvermiş, 2011a; Pehlivan, 2008). Aksi halde idare acele 

kamulaştırma işlemlerini gerçekleştiremez. 

 

Trampa yoluyla kamulaştırma yöntemi 

 

Trampa, özellikle belediyelerin, yol ve yeşil alan gibi kamu alanı ihtiyaçlarını 

karşıladıkları ve takasa gitme diye adlandırdıkları usuldür. Trampa, en özlü biçimiyle, 

malın malla değişimidir. Devlet kamu hizmetlerinde kullandığı bir malını gerçek ya da 

özel hukuk tüzel kişilerine ait mallarla trampa edebilir. Ayrıca çeşitli kamu kurum ve 

kuruluşları arasında da böyle bir değişim söz konusu olabilir (Tanrıvermiş, 2011a; Böke, 

2008:695). 

 

Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine idarenin kamu hizmetine 

tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak 

miktarı (Pehlivan, 2008), verilebilir. 

 

Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca 

yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki 

fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, 

kamulaştırma bedelinin yüzde yüz yirmisini aşamaz (KK, md 26). 

 

Kamulaştırılacak taşınmazın bedeli, idarenin kamulaştırma bedeli olarak vereceği 

taşınmazın değerinden daha yüksekse, aradaki fark nakit olarak taşınmaz sahibi tarafından 

ödenecektir. Eğer idarenin kamulaştırma bedeli olarak vereceği taşınmazın değeri 

kamulaştırma konusu taşınmazın bedelinden daha düşük ise, aradaki fark nakit olarak idare 

tarafından ödenecektir (Hayta, 2007). 
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Kısaca trampa yoluyla kamulaştırmanın gerçekleşebilmesi için şu şartların varlığı 

zorunludur; 

 

 Mal sahibinin kabul etmesi, 

 İdarece kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazın verilmesi, 

 Taşınmazlar arasındaki bedel farkının %20 yi aşmaması, 

 Varsa bedel farkının peşin ödenmesi. 

 

Satın alma yoluyla kamulaştırma yöntemi 

 

İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı 

kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır (KK, md 8). Buradan 

da anlaşılacağı üzere 8. madde uygulanmadan 10. maddeye göre bedel tespiti ve 

neticesinde tescil işlemleri gerçekleştirilemez (Pehlivan, 2008). 

 

Kanun koyucu, satın alma usulünün öncelikle uygulanması esasını getirerek daha seri ve 

sorunsuz ve dava konusu olmayacak bir kamulaştırma yapılmasını amaçlamıştır (Hayta, 

2007). 

 

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanunun 11 

inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da 

rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım 

bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit 

etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla 

kıymet takdir komisyonunu görevlendirir. 

 

Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden 

bir veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir. 

 

İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, 

kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak 

haklarının bedelinin peşin veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre 

yapılıyor ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın 
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almak veya idareye ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmi 

taahhütlü bir yazıyla malike bildirir. 

 

Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 

içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa 

isteği ile birlikte idareye başvurulması halinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık 

görüşmeleri yapılır, tespit edilen tahmini değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada 

anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve 

anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini 

içeren tutanak malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır. 

 

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, 

tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili 

temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi 

istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, 

kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir. 

 

Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak 

hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan 

kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz. 

 

Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde bu Kanunun 10. maddesine göre işlem 

yapılır (KK, md 8). 

 

Kamulaştırma işlemine tabi tutulan taşınmaz, kamulaştırma amacı dışında başka bir amaç 

doğrultusunda kullanılamaz, devredilemez ve hiçbir işlem yapılmadan boş bir şekilde 

bekletilemez (Tanrıvermiş, 2011a; Böke, 2008:200). 

 

2942 Sayılı Kanunun 22. maddesi tarafları anlaşmayla vazgeçme ve devir hususunu ve 23. 

Maddesi ise mal sahibinin geri alma hakkını düzenlemekte olup, bu madde hükümleri 

uyarınca, kamulaştırmayı yapan idare, taşınmazı kamulaştırma ve kamu yararı amacına 

uygun olarak kullanmazsa, taşınmazı önceki malikine devretmek durumundadır. İdare eğer 

5 yıl içerisinde, taşınmazı kamulaştırma ve devir amacına uygun şekilde kullanmazsa 

önceki maliklerin 1 yıl içerisinde geri alma davası açma hakları bulunmaktadır (Böke, 
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2008:200). Yani tapuda kayıtlı taşınmaz 8. maddeye göre satın alma denenmeden 10 uncu 

maddeye göre bedel tespiti ve neticesinde tescil talebinde bulunmanın olanağı yoktur 

(Pehlivan, 2008). 

 

2.1.3. Kamulaştırma bedel tespitinde kullanılan yöntemler 

 

Kamulaştırılacak taşınmazın değerinin tespit edilmesinde kullanılan yöntemler, objektif 

usul, subjektif usul, karma usul ve organik usul başlıkları altında incelenecektir. 

 

Objektif (Nesnel) yöntem 

 

Objektif yöntem, bina ve arazi vergisine matrah olan değerleri gibi, taşınmazın değerinin 

belirlenmesinde bilinen, belirli ve sabit bir değerin esas alındığı bedel tespit yöntemidir. 

“Karineler Sistemi” adı da verilen bu yöntemde takdir ve tahminin yeri yoktur. Bu 

yöntemde, ödenecek karşılığın miktarı, yasalarla, kamu yararına uygun ve kamunun ödeme 

gücü içinde bir düzeyde saptanır (Pehlivan, 2008; Köycü, 2004; Keleş 2004: 204 ). 

 

Objektif (nesnel) bedelle yapılan kamulaştırmalar, kamu yönetimine, kentlerin içinde ve 

gelişme alanlarında çok miktarda arsa ve araziyi ucuz fiyatlarla elde etmek olanağını verir. 

Yöntem, özellikle gelişmiş ülkelerin yoksul belediyeleri için bir cankurtaran simidi gibidir 

(Pehlivan, 2008; Köycü, 2004; Keleş 2004: 204). 

 

Subjektif  (Öznel) yöntem 

 

Kamulaştırma bedelinin tespitinde, taşınmaza komşu olan diğer taşınmazların emsal 

değerleri ve alım satım rayici (sürüm değer) gibi hususların dikkate alındığı yönteme 

subjektif (öznel) yöntem adı verilir (Pehlivan, 2008; Köycü, 2004; Keleş 2004: 204). 

Subjektif bedel ölçütü, taşınmaz mal için piyasada geçerli fiyatın tam olarak sahibine 

ödenmesini gerektirir. Fiyat ise taşınmaz malın benzerlerine bakılarak saptanır. Söz konusu 

bu rayiç bedel (sürüm değer) ölçütünün, kamu yönetimlerini ağır ödeme yükü altına 

soktuğu ve kent planlamasını güçleştirdiği açıktır (Pehlivan, 2008; Köycü, 2004; Keleş 

2004: 204). 
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Karma yöntem 

 

Karma yöntem, objektif yöntem ve subjektif yöntem arasında bir denge sağlayabilmek ve 

iki yöntemin de uyumlu yanlarını tek bir sistemde toplayabilmek amacıyla oluşturulmuş 

bir diğer bedel tespit yöntemidir. Bu yöntemde, kamulaştırılacak taşınmazın, 

kamulaştırmanın yapıldığı yıl içindeki maliyet, emsal alım-satım bedeli gibi bazı objektif 

esaslar tespit edildikten sonra, kıymeti takdir eden kurullar bedelin nihai olarak tespitinde 

serbest bırakılmaktadır (Pehlivan, 2008; Köycü, 2004). 

 

Organik yöntem 

 

Bedel tespitindeki son yöntem olan organik yöntemde, bedelin belirlenmesi, ya doğrudan 

idare ya da yarı yargısal kurullar tarafından ya da mal sahipleri tarafından kurulacak bir 

jüri tarafından yapılmaktadır. 

 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda öngörülen kamulaştırma bedeli tespiti sistemimiz, 

büyük ölçüde sübjektif yöntemin temel ilkelerine sahip olmakla beraber, objektif yöntemin 

de belli özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. 

 

Bir defa kamulaştırma bedeli, ülkemizde “gerçek karşılık” üzerinden ödenmektedir. Bu 

1961 Anayasası’nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, kısa süreli ve dar kapsamlı 

değişiklikler haricinde değişmemiş bir durumdur. Bu bakımdan, bedel tespit sistemimizin 

ana çizgisinin sübjektif bedel olduğu söylenebilir. 

 

Diğer yandan, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun kamulaştırma bedelinin ödenmesi ile 

ilgili olan 11 inci maddesinde yer alan bedel tespit ölçütlerinin bir kısmının objektif 

karakterli olduklarını söyleyebilmek mümkündür. Madde de yer alan “resmi makamlarca 

yapılmış kıymet takdiri”, “vergi beyanı” ve “diğer objektif ölçütler” ifadelerin, 

kamulaştırma bedeli tespitinde objektif yönteme uygun öğeler olduğu açıktır (Pehlivan, 

2008; Köycü, 2004). 
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2.1.4. Bilirkişi 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri tarafından, 

üyelerinin oturdukları yeri göz önünde bulundurarak her il için on beş ila yirmi beş, ayrıca 

il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde oturan ve mühendis 

veya mimar olan taşınmaz mal sahipleri arasından on beş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk 

haftasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. Bilirkişi olarak 

görev yapacakların nitelikleri ve çalışma esasları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 

birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir. 

 

Valilikçe onanan listelerden, odalar tarafından seçilenler il merkezi ve ilçelerdeki asliye 

hukuk mahkemelerine, idare kurulları tarafından seçilenler de seçildikleri yerin asliye 

hukuk mahkemelerine bildirilir. Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 

 

Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, üçü odalar 

listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden seçilmek suretiyle beş kişiden oluşur. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz önüne alınarak, bilirkişilerden üçü aynı 

uzmanlık kolundan seçilebilir. 

 

Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar, kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve 

bunların usul ve füru' u, karı-koca, üçüncü derece dahil, kan ve sıhri hısımları ve mal 

sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişi seçilemezler. 

 

İhtisas odalarının liste veremediği veya verilen listelerden fiili ve hukuki sebeplerle 

bilirkişi seçiminin imkansız olduğu il ve ilçelerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve 

özelliğine göre, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy İşleri ve Orman Bakanlıklarının taşra 

birimleri ile diğer resmi daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile bilirkişi kurulu 

tamamlanır. Bunların da bulunmadığı veya fiili veya hukuki sebeplerle bilirkişi seçimlerine 

imkan olmadığı takdirde, komşu illerin oda listelerinden, yoksa bu fıkrada belirtilen resmi 

daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile kurul tamamlanır. 

 



15 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada gösterilen kimseler 

arasından taraflar bilirkişi seçmekte anlaşamadıkları takdirde bilirkişiler hakim tarafından 

resen seçilir. Hakim, bilirkişilere yemin ettirir. 

 

Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın değerini 11 ve 12. maddeler hükümlerine göre tayin ve 

takdir ederek, gerekçeli raporunu on beş gün içinde mahkemeye verir. Bilirkişilerce 

yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün esas tutulur (KK, md 

15). 

 

Bu madde ile mahkemece kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin 

tespitinde görevlendirilecek kişilerin daha objektif, tarafsız ve uzman kişilerden 

oluşmasının teminini ve bu bilirkişilerin çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Kamulaştırma bedelini tespit edecek ihtisas bilirkişilerinin Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarına üye olan ve bu odalar tarafından bildirilen mimar 

ve mühendisler arasından seçilmesi ve bu kişilerin temin edilememesi halinde, bilirkişi 

olarak görevlendirilecek kişiler gösterilmiş ve bu bilirkişiler tarafından verilecek raporların 

süreleri de bir haftayla sınırlandırılarak, davaların gereksiz yere uzamasının önlenmesi 

hedeflenmiştir (Böke, 2008:577). 

 

Kimler bilirkişi olabilir? 

 

Bilirkişilerin ne şekilde seçileceğini ve hangi usul ve esaslarla çalışacağını genel olarak 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15. maddesinde düzenlemiş; ancak detaylı 

düzenlemenin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle 

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birlikte hazırlayacakları bir 

yönetmelikle belirleneceğine işaret etmiştir (Böke, 2008:577). 

 

Resmi Gazete’ nin 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı nüshasında “Kamulaştırma 

Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik” adı altında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır (Böke, 2008:577). 

 

Yine aynı yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarına 

üye olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını kapsamaktadır. 
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Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde bilirkişide olması gereken şartlar şu şekilde 

sıralanmıştır; 

 

1) Bilirkişilerin, 

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

b) Medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, 

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması, 

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmaması ve meslekten geçici veya sürekli olarak men 

cezası almamış olması, 

d) 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 

ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 

olunmaması, 

e) Türk Ceza Kanununun 276. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki suçtan dolayı 

hükümlü veya bu suçtan dolayı hakkında takibat yapılıyor olmaması, 

f) 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği gereğince bağlı olduğu ihtisas odasından 

disiplin cezası almamış olması, 

g) İlgili ihtisas odasınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kursunu başarı ile 

tamamlayarak bilirkişi yetki belgesi almış olması veya denkliği kabul edilen belgeye 

sahip olması gerekir. 

2) Bilirkişiler, bu özellikleri taşıyan mühendis, mimar ve şehir plâncıları arasından seçilir. 

3) İdare kurulları listelerinde yer alacak bilirkişiler dışındakilerin Birliğe bağlı ilgili ihtisas 

odalarına üye olmaları zorunludur. 

 

Yönetmeliğin 5. maddesindeki şartları sağlayan ve Kanunun 15. maddesi ile yönetmeliğin 

7. maddesi uyarınca bilirkişilik yapabilecek nitelikte olan mühendis, mimar ve şehir 
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plancıları arasından yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında bilirkişi kurulları aşağıdaki 

şekilde oluşturulur: 

 

I) Bilirkişi Kurulu, mahkeme tarafından kamulaştırmaya konu olan yer veya hakkın cins ve 

niteliğine göre; ihtisas odaları tarafından bildirilen listede yer alanlardan üç kişi il/ilçe 

idare kurulunca bildirilen listede yer alan o bölgede gayrimenkul sahibi olan mühendis, 

mimar ve şehir plâncılarından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden 

oluşturulur. 

II) Kamulaştırılacak gayrimenkul mal ve kaynağın niteliğine göre uzmanlık alanlarının 

belirlenmesinde mahkemece tereddüde düşülen konularda Birliğin görüşüne başvurulur. 

III) Kamulaştırılacak gayrimenkul malın üstün niteliği göz önüne alınarak, bilirkişilerin 

üçü aynı uzmanlık kolundan seçilebilir. 

IV) İhtisas odalarının liste veremediği veya verilen listeden fiilî ve hukukî sebeplerle 

bilirkişi seçiminin imkânsız olduğu il ve ilçelerde, kamulaştırılan gayrimenkul malın 

cins ve özelliğine göre, Bayındırlık ve İskân, Tarım ve Köy İşleri ile Çevre ve Orman 

Bakanlıklarının  taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak fen 

adamları ile bilirkişi kurulu tamamlanır. Bunların da bulunmadığı veya fiilî veya hukukî 

sebeplerle bilirkişi seçimine imkân olmadığı takdirde, komşu illerin oda listelerinden, 

yoksa yukarıda belirtilen resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile kurul 

tamamlanır. 

 

Ancak; yönetmeliğin 9. maddesinde ise yukarıda bahsedilen bilirkişi ve bilirkişi 

kurullarına kimlerin seçilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Bu kişiler; 

 

1-Dava konusu yer veya kaynak için, kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar, 

kamulaştırılan malın sahipleri ile bunların usul ve füru’u, eşi, üçüncü derece dahil kan ve 

sıhrî hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar, kendisinin veya usul ve 

füru’unun, eşinin, üçüncü derece dahil kan ve sıhrî hısımlarının aynı kamulaştırma plânı 

içerisinde gayrimenkulü bulunanlar, gayrimenkulün sahibi gerçek veya tüzel kişi ile 

herhangi bir ücret ilişkisi ve her türlü danışmanlık, müşavirlik, teknik sorumluluk, 

kontrollük ve benzeri ilişkiler içinde bulunanlar bilirkişilik yapamazlar. 

2-Bu maddeye ve 5. maddeye göre bilirkişilik yapamayacak durumda olanlar, herhangi bir 

şekilde bilirkişi kuruluna seçildiklerini veya bu durumlarını öğrendikleri tarihten 
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itibaren en geç bir hafta içinde durumu seçimi yapan mahkemeye bildirmek ve 

bilirkişilikten çekilmek zorundadır.  

 

Bilirkişilerin görev ve sorumlulukları 

 

Bilirkişilerin görev ve sorumlulukları yine yönetmeliğin 10. maddesinde bilirkişilerin ilke 

ve sorumlulukları başlığı adı altında aşağıdaki şekilde açıklanmıştır; 

 

1) Bilirkişiler yemin ederek görev alır. 

2) Bilirkişiler, toplumsal sorumluluk bilinci ile görev yapmak, doğruyu beyan etmek, 

tarafsız davranmak ve görevini özenle yerine getirmek, herkesin üzerinde birleşebileceği, 

kabul edilebilir,  objektif ve bilimsel görüş bildirmek, sübjektif değerlendirmelerden 

kaçınmak zorundadır. 

3) Bilirkişiler, görev üstlendiklerinde, üyesi bulundukları odaya bilgi vermekle  

yükümlüdürler. Bilirkişiler mahkemeye sundukları raporların bir kopyasını istenilmesi 

halinde bağlı oldukları odaya verirler. 

4) Bilirkişiler, geçerli bir mazereti olmadığı sürece, mahkeme celbine uyarak keşfe 

katılmak zorundadır. Mazereti dışında keşfe katılmayan bilirkişilerin adları ilgili 

mahkemece odasına bildirilir. 

 

2.1.5. Kamulaştırmanın aşamaları 

 

Kamulaştırma işleminin gerçekleşebilmesi için gerekli olan aşamalar sırasıyla konu 

başlıkları halinde aşağıda anlatılacaktır. 

 

Kamulaştırma bedeli için yeterli ödenek temin edilmesi 

 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun’ nun uygulaması sırasında ortaya çıkan bir takım 

sorunların sağlıklı bir şekilde çözümü amacıyla, 4650 sayılı Kanunla yapılan kapsamlı 

değişikliklerden biri de idarenin kamulaştırma işleminden önce ödenek temin etme 

yükümlülüğüdür. Kamulaştırma Kanunu’ nun 3. maddesine eklenen fıkra ile idarelerce 

yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanılamaz hükmü getirilmiştir. 

Ancak yeterli ödenek ile kastedilenin ne olduğu açık bir şekilde belirtilmemiştir. Kanunun 

3. maddesinin son fıkrası ile 4650 sayılı Kanunun genel gerekçesi birlikte 
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değerlendirildiğinde, “yeterli ödenek” ifadesinden, kamulaştırma bedelini karşılayabilecek 

bütçe ödeneği ve buna paralel olarak mevcut nakit miktarını anlamak gerekir (Hayta, 

2007). 

 

Kamulaştırma yararı kararı alınması 

 

Kamulaştırmanın yetkili mercilerce verilmiş bir kamu yararı kararına dayanması gerekir 

(Keleş ve Mengi, 2003: 86). Çünkü kamulaştırma işleminde amaç kamu yararıdır 

(Pehlivan, 2008). Bir faaliyetin kamu hukukuna uygunluğunun bir ölçütüdür (Saraç, 2002). 

Kamulaştırma, taşınmaz sahibinin istekli olup olmadığına bakılmaksızın, özel mülkiyetin 

zorla idareye devri sonucunu doğurduğundan, kamulaştırmanın kamu yararı doğrultusunda 

yapılması gerekmektedir (Hayta, 2007). 

 

Kamu yararı kararı, soyut niteliktedir ve idarenin bir hizmetin kamunun yararına 

bulunduğunu saptamasıdır. Örneğin, idarenin bir okul, otopark, hastane, park, yol 

yapmasında kamu yararı olduğuna karar vermesi gibi… Oysa kamulaştırma kararı 

somuttur. Bu kararla, kamulaştırılacak taşınmazın türü, sınırları, maliki vb. konularda 

somut saptamalar ya da nitelendirmeler yapılır. Bir taşınmazın kamulaştırılabilmesi için, 

tahsis edilme amacının açık ve kesin olarak belirtilmesi, somut gerekçelere dayandırılması 

ve bu amacına uygun olması gerekir. Kamulaştırma, ancak kamu yararını gerçekleştirmek 

adına yapılabilir (Pehlivan, 2008). 

 

Kamu yararının nerede ve ne olduğuna, nasıl somutlaştığına karar verme yetkisi, Türk 

Anayasal ve pozitif hukuk düzenine göre asıl kural koyma yetkisine sahip bulunan 

“Yasama” organındadır. Bu bakımdan kanun koyucunun İdareye bir görev ve buna bağlı 

yetki vererek o alanda işlem yapmasını isterken hangi amacın gerçekleştirilmesini 

düşündüğü ve istediğine bakılarak “ kamu yararı nasıl somutlaştığı ” yorum yoluyla 

bulunabilir (Pehlivan, 2008). Kamulaştırma işleminde, kamu yararı kavramının idare 

tarafından keyfi kullanılmasının önlenmesi için denetim mekanizmasının iyi işlemesi 

gerekmektedir (Kutlu, 2009: 123). Kamu yararının ne olduğunu belirlemek Yasama’ nın 

yetkisi ise, bir uyuşmazlık durumunda ilke ve kuralları yorumlayarak “ kamu yararının ne 

olduğunu ” belirleme görev ve yetkisi de Yargı’nındır (Pehlivan, 2008; Kutlu, 2009: 123). 
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Kamu yararının hangi hallerde var olduğunu belirten genel ve somut bir kural 

bulunmamaktadır. Kamu yararı, anayasada yer alan ilkeler doğrultusunda belirlenir ve 

bunu belirleyen ise devlettir. Ancak bir idari eylem ve işlemde kamu yararı amacı hukuka 

uygunluk yönünden idari yargıda denetlenebilir. Aynı durum yasalar içinde söz konusudur. 

Anayasa Mahkemesi yargı denetimini yerine getirmektedir (Kutlu, 2009: 124). 

 

Bir kamulaştırma işleminin kamu yararı amacıyla yapılması kuraldır. Yani kamulaştırmayı 

meşru, haklı kılan, kamu yararının varlığıdır (Kutlu, 2009: 124). 

 

Anayasa’nın 46. maddesinde ve 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 1. maddelerinde, 

sadece “ kamu yararının gerektirdiği hallerde ” İdare’ye kamulaştırma yapabilme olanağı 

tanınmış, bunun dışındaki başka hiçbir koşul aranmamıştır (Pehlivan, 2008). 

 

Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin kamu yararı kavramını tanımlamaya, sınırlarını 

çizmeye elverişli hükümler taşıdığı söylenebilir. Bu maddeye göre, idareler, kanunla 

yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin 

yürütülmesi için gerekli taşınmaz malları kamulaştırabilecekleri için, kamulaştırmanın ön 

şartı olan kamu yararı, kamu hizmetleri ile teşebbüslerinin kurulması ve düzenli bir şekilde 

yürütülmesi suretiyle elde edilecek yarar olmak gerekir (Pehlivan, 2008). 

 

Sonuçta, yalnız kamu malına dönüştürmek veya bayındırlık işi yapılması amacıyla yapılan 

kamulaştırmalarda, kamu yararının varlığı anlayışından ayrılarak, kamu hizmet ve 

teşebbüslerinin kurulması ve iletilmesi için gerekli olma, kamu yararı koşulu için yeterli 

sayılmaya başlanmıştır (Pehlivan, 2008). 

 

Kamu yararı kavramının önemi, toplumsal birtakım ortak gereksinimlerin karşılanması için 

bireyin çıkarının feda edilmesinde anlaşılmaktadır. Bireyin temel haklarından mülkiyet 

hakkı, ancak kamu yararı amacıyla sınırlanabilir. Dolayısıyla bu sınırlama sonucunda elde 

edilecek menfaat üstün bir menfaat olmaktadır. Artık, bir veya birkaç bireyin yararlandığı 

bir taşınmaz toplumun bir ihtiyacının karşılanması için, bu amaca uygun bir konuya tahsis 

edilmektedir (Kutlu, 2009: 125). 

 

2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 5. maddesinde, “ kamu yararı verecek merciiler ” tek 

tek sayılmıştır. Ayrıca 5. maddede belirtilen mercilerin verdiği kamu yararı kararlarının, 
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aynı yasanın 6. maddesinde sayılan mercilerce onaylanması gerekmektedir (Pehlivan, 

2008). 

 

İlgili maddede açıkça düzenlenen ve kamu yararı kararını vermeye yetkili merciiler 

şunlardır;  

 

 Büyük enerji, sulama, iskan projeleri, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların 

korunması ve turizm amacı ile yapılan kamulaştırmalarda; ilgili “ Bakanlık”,  

 Köy yararına yapılan kamulaştırmalarda; “ Köy İhtiyar Kurulu ”,  

 Belediye yararına olan kamulaştırmalarda; “ Belediye Encümeni ”,  

 İl Özel İdaresi yararına gerçekleşen kamulaştırmalarda; “ İl Daimi Encümeni ”,  

 Devlet yararına yapılan kamulaştırmalarda; “ İl İdare Kurulu ”,  

 Yükseköğretim Kurulu için; yine “ Yükseköğretim Kurulu ”,  

 Üniversite adına; kamulaştırmayı yapacak olan “ Üniversitenin Yönetim Kurulu ”,  

 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu için; “ Yönetim Kurulu ”,  

 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu adına; yine “ Yönetim Kurulu”,  

 Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına; “ İlçe İdare Kurulu ”,  

 Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına 

kamulaştırmalarda; “ İl İdare Kurulu ”,  

 Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzel kişileri yararına; “ Bakanlar Kurulu”,  

 Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına olan kamulaştırmalarda; yine “ Bakanlar 

Kurulu ”,   

  

Kamu kurumları yararına; “ Yönetim Kurulu / İdare Meclisi / Yetkili İdare Organları ”,  

 

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler yararına ise; Gerçek kişilerin kendileri, tüzel kişilerin 

ise yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının 

başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları “ Köy, 

Belediye, Özel İdare veya Bakanlık ”, kamu yararı kararını vermeye yetkilidirler. 

 

Kamulaştırma Yasası’nın 6. maddesinde öngörüldüğü üzere, kamu yararı kararını 

onaylayabilecek makamlar da şu şekilde sıralanabilir; 
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 Köy İhtiyar Kurulu veya Belediye Encümeni’nin aldığı kamu yararı kararını; İllerde, “ 

Vali ”; İlçelerde ise “ Kaymakam ”,  

 İl Daimi Encümeni veya İl İdare Kurulu’nca alınan kamu yararı kararını; “ Vali ”,  

 Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kamu yararına ilişkin kararı; o “ 

Üniversitenin Rektörü ”,  

 Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kamu yararına ilişkin kararı; “ Kurul Başkanı ” 

 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu’nca alınan kamu yararı 

kararını, “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ”,  

 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu’nun aldığı kamu yararı 

kararını; “ Yüksek Kurum Başkanı ”,  

 Kamu Kurumu Yönetim Kurulu, İdare Meclisleri veya Yetkili İdare Organı tarafından 

alınan kamu yararına ilişkin kararı; “ bağlı oldukları Bakanlık ”,  

 Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri yararına Köy, Belediye veya Özel İdarelerce verilen 

kamu yararı kararlarını; “ Vali ”, alınmış olan kamu yararı kararını onaylamaya 

yetkilidir. 

 

Kamulaştırılacak taşınmazın ve sahibinin belirlenmesi 

 

Kamulaştırma Kanunu 7. maddesine göre, kamulaştırma ve kamulaştırma yoluyla irtifak 

hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların (Kutlu, 2009: 168) belirlenmesinde 

aşağıdaki tespitlerin idare tarafından yapılması gerekmektedir; 

 

Kamulaştırılması gereken taşınmazın, parsel numaralı krokisi düzenlenir, 

 

 Bu parsel numaralarına göre maliklerin adı soyadı adresleri varsa tapu tarih ve 

numarası, yüzölçümünü kapsayan bir durum cetveli düzenlenir, 

 Taşınmaz tapulu değilse, zilyedin kim olduğu, ikametgahı ile kaç yıldan beri zilyet 

bulunduğu, vergi kaydı olup olmadığı, başkasının hak iddiasında bulunup bulunmadığı 

araştırılır ve bu konuda tescil davalarında kullanılmak üzere bir tutanak tutulur, 

 Kısmi kamulaştırmalarda, kamulaştırılan kısmın sahibi üzerinde kalan yerden ayrılarak, 

hazırlanan krokide bunu belli edecek şekilde gösterilir, 

 Yapılan tespitte taşınmaz malların hangi il, ilçe, bucak, kasaba ve köy mülki sınırları 

içinde kaldığı, ayrıca bilinen semt ve mevki adları yazılır, 



23 

 Kamulaştırılacak taşınmaz mal tapulu ise, tapu kaydı karşılaştırılacaktır, maliki ölmüşse 

mirasçıları tespit edilecektir (Böke, 2008: 185).     

 

Böylece kamu yararı kararı verdikten sonra ilgili taşınmazda somut olarak belirlenmiş olur  

2942 sayılı Kanunun 7. maddesine göre; kamulaştırmayı yapan kurum taşınmazın malik ve 

zilyedlerini doğru bir şekilde saptamakla yükümlüdür. Bunun için, tapu kaydının 

bulunduğu durumlarda taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyedlerini ve 

bunların adreslerini araştırır. Araştırmasında, tapu, vergi ve nüfus kayıtlarından yararlanır. 

Ayrıca bunların dışında da araştırma yapmak suretiyle gerekli bilgileri belgeleyebilir 

(Kutlu, 2009: 170). 

 

Yeni Medeni Kanunun 705. maddesine göre taşınmazın mülkiyetinin iktisabı için tapu 

kütüğüne tescil zorunlu olduğuna göre taşınmazın maliki tapu kaydında adı geçen kişi 

olmaktadır. Bu nedenle idare, tapu kaydının bulunması durumunda malikin saptanması 

bakımından, güçlükle karşılaşmaz. Ancak tapu kaydı yoksa idare, bu durumda vergi 

kayıtlarından yararlanabilmektedir. Fakat bu kayıtlar taşınmazın malikini belirlemek 

açısından yetersizdir. Sadece zilyedin, taşınmazın mülkiyetine sahip olduğuna ilişkin bir 

karne oluşturur. Ancak mülkiyetin iktisabı için diğer koşulların da bulunması gerekir 

(Kutlu, 2009:  170). 

 

Malik veya zilyedlerin tapu kaydı veya vergi kaydı ile saptanmasının yanı sıra bunların 

kimliklerine ilişkin nüfus kayıtları üzerinde de inceleme yapılması gerekmektedir. 

 

İdari şerh 

 

İdari şerh, ancak kamu yararı kararı alındıktan sonra konulabilir (Böke, 2008: 187) ve bu 

şerhin asıl amacı taşınmazın üçüncü kişilerce iktisabını önlemek için getirilmiştir (Kutlu, 

2009: 180). Taşınmazın malikinin değişmesi durumunda, yeni maliki veya mülkiyetten 

başka ayni hak sahibini ve idareyi uyarır. 

 

İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini 

kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim 

tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni 

haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye 
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bildirmek zorundadır. İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10. maddeye 

göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair 

mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu 

idaresince resen sicilden silinir (KK, md 7). Ancak kesinleşen ve sonuçlanan kamulaştırma 

işlemine ait şerhin silinmesi mümkün değildir (Böke, 2008: 187). 

 

İdare tarafından konulduğu tarihten itibaren altı ay içerisinde gerçekleşmeyen 

kamulaştırma işlemi üzerine, tapu idaresi tarafından silinen şerh, kamu yararı kararını 

etkilemez (Böke, 2008: 188). Kamulaştırma şerhinin silinmesi ile yeniden kamu yararı 

kararı veya kamulaştırma işleminin başlaması kararı alınmasına gerek yoktur. 

Kamulaştırma şerhinin yenilenmesi için, idarenin yeniden şerhe ilişkin tapu idaresine yazı 

yazması yeterli olacaktır (Böke, 2008: 189).   

 

Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve tespit esasları 

 

Kamulaştırma kanununun 15. maddesi uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, 

kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte 

giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın; 

 

a) Cins ve nevini, 

b) Yüzölçümünü, 

c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 

d) Varsa vergi beyanını, 

e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 

f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına 

göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 

g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış 

değerini, 

h) Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 

Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, 

Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek 

suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna 

dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler. 
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Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet 

teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine 

göre getireceği kar dikkate alınmaz. 

 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal 

veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet 

düşüklüğü kamulaştırma bedelidir. 

 

Kamulaştırma kanununun 15. maddesi h bendinde bahsedilen resmi birim fiyatlar, binanın 

şekline ve yapısına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Birim 

Fiyatlardır. Bu birim fiyatlar bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ‘Mimarlık ve 

Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim 

Maliyetleri Hakkında Tebliğ’, 06.05.2014 tarih ve 28992 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır: 

 

16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık 

ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik 

hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2014 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, 

yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat giderleri ile yüklenici 

karı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir. 

 

Çizelge 2.1. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014  

                    Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 

 
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) 

TL/m
2
 

I. SINIF YAPILAR   

A GRUBU YAPILAR 100,00 

. 3 metre yüksekliğe kadar kagir veya betonarme ihata duvarı   

. Basit kümes ve basit tarım yapıları   
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Çizelge 2.1. (devam) Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında   

                    Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 

 
. Plastik örtülü seralar   

. Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları   

. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar,   

. Yardımcı yapılar (Müştemilat)   

. Gölgelikler-çardaklar   

. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

B GRUBU YAPILAR 160,00 

. Cam örtülü seralar   

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları   

. Su depoları   

. İş yeri depoları   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

II. SINIF YAPILAR   

A GRUBU YAPILAR 250,00 

. Kuleler, ayaklı su depoları   

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları   

. Kayıkhane   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

B GRUBU YAPILAR 350,00 

. Pnömatik ve şişirme yapılar   

. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler   

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları  

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler, tesisat 

ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)  

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri   

. Jeoloji, botanik ve tema parkları   

. Mezbahalar   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

C GRUBU YAPILAR 400,00 

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)   

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, 

betonarme ve çelik yapılar) 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

III. SINIF YAPILAR   

A  GRUBU YAPILAR 550,00 

 



27 

Çizelge 2.1. (devam) Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında   

                    Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 

 
.Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin   spor salonları, 

jimnastik salonları, semt salonları)  

. Katlı garajlar   

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve kalorifersiz)    

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)  

. Basımevleri, matbaalar   

. Soğuk hava depoları   

. Konutlar (dört kata kadar- dört kat dâhil - asansörsüz ve/veya kalorifersiz)  

. Akaryakıt ve gaz istasyonları   

. Kampingler   

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)  

. Semt postaneleri   

. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

B GRUBU YAPILAR 650,00 

. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları   

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)   

. Gençlik Merkezleri, Halk evleri   

. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları   

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler   

. Temel eğitim okulları   

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri   

. Jandarma ve emniyet karakol binaları   

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri   

. Ticari bürolar     

. 150 kişiye kadar cezaevleri   

. Fuarlar   

. Sergi salonları   

. Konutlar   

. Marinalar   

. Gece kulübü, diskotekler   

. Misafirhaneler, Pansiyonlar   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

IV. SINIF YAPILAR   

A  GRUBU YAPILAR 700,00 

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve 
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Çizelge 2.1. (devam) Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında   

                    Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 

 
ek tesisleri olan eğitim yapıları)  

. Poliklinikler   

. Liman binaları   

. 150 kişiyi geçen cezaevleri   

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri   

. İbadethaneler (1000 kişiye kadar)   

. Entegre sanayi tesisleri   

. Aqua parklar   

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)  

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları   

. Büyük alışveriş merkezleri   

. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri   

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi aşan)   

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

B GRUBU YAPILAR 800,00 

. İş Merkezleri   

. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri   

. Metro istasyonları   

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları   

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)   

. Otobüs terminalleri   

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)  

. Banka binaları   

. Normal radyo ve televizyon binaları   

. Özelliği olan genel sığınaklar   

. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)  

. ve bu gruptakilere benzer yapılar   

C GRUBU YAPILAR 900,00 

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları   

. Bakanlık binaları   

. Yüksek öğrenim yurtları   

. Arşiv binaları   

. Radyoaktif korumalı depolar   

. Büyük Adliye Sarayları   

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller   
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Çizelge 2.1. (devam) Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında   

                    Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 

 
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri   

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

V. SINIF YAPILAR   

A GRUBU YAPILAR 1 150,00 

. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları   

. Orduevleri   

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m
2
 üzerindeki özel konutlar  

. Borsa binaları   

. Üniversite kampüsleri   

. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar   

.Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran,market, v.b. bulunan)  

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

B GRUBU YAPILAR 1 400,00 

. Kongre merkezleri   

. Müze ve kütüphane kompleksleri   

. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar   

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları   

. Hastaneler   

. Havalimanları   

. İbadethaneler  (1000 kişinin üzerinde)   

. Oteller (4 yıldızlı)   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

C GRUBU YAPILAR 1 600,00 

. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)   

. Müze ve kütüphane kompleksleri   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   

D GRUBU YAPILAR 1 900,00 

. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri   

. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar  

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   
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Açıklamalar: 

 

1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak 

belirlenecektir. 

2) Tebliğin revizyon çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan 

yapılar için, 2014 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu 

belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki 

yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2014 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas 

alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.  

 

İdarenin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, taşınmazın sınıf belirlemesine ve 

yaşına dikkat edilmelidir. Taşınmaz belirlenen sınıfların hiçbirine uymuyorsa maliyet 

hesabı yapılarak taşınmazın değeri belirlenmelidir (Kalkan, 2010: 21). Aksi takdirde mal 

sahibi belirlenen bedeli az bulup maddi düzeltim davası açabilir. Öncelikle taşınmaz 

üzerindeki yapının niteliğinin tespiti gerekmektedir. Taşınmazın niteliğine göre birim fiyat 

listesindeki hangi gruba denk geldiği belirlenmelidir. Yapı için tespit edilen birim fiyat, 

kamulaştırmaya esas yıla ait olacaktır. 

 

Herhangi bir sebeple, birim fiyatları uygulamaktan vazgeçilemez (Böke, 2008: 503).   

Yapının tespit edilen yüzölçümü ile yapının sınıfına göre birim fiyatı ile çarpılır ve bundan 

yıpranma oranı düşülerek yapının değeri hesaplanır.  

 

Yıpranma payı için resmi gazetede yayımlanmış olan aşağıdaki Çizelge 2.2. kullanılır.
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Çizelge 2.2. Yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel 

 

 
3

1
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Yıpranma payı düşülürken, gerekçeleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Herhangi 

bir açıklama yapılmadan yüksek oranda yıpranma düşülemez. Kamulaştırılan binanın 

gerçek inşaat tarihi tespit edilmeden, yıpranma yapı hesaplanamaz (Böke, 2008: 503).   

 

Kamulaştırma bedeli, Anayasa’nın 46. Maddesine göre, kamulaştırılan taşınmazın gerçek 

karşılığı olmak zorunda (Kutlu, 2009: 226). Gerçek karşılıktan anlaşılması gereken, 

taşınmazın serbest piyasadaki alım satım değeridir. Mülkiyet hakkı, eşitlik, eşitlik, hukuki 

güvenlik ilkesi, hakkaniyet ilkesinin gereklerinden biri de kamulaştırılan taşınmazın gerçek 

karşılığının idare tarafından malike ödenmesidir (Kutlu, 2009: 227). 

 

2.2. Taşınmaz Değerlemesi 

 

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

çevre, kullanım koşulları gibi faktörlerin değerlendirilmesi suretiyle söz konusu taşınmazın 

değerinin tespit edilmesi işlemidir (Güngör, 1999). Kısaca taşınmazın değerinin takdir 

edilmesi işlemidir (Ülger, 2010: 52). Bu değer maliyet bedeli olabileceği gibi pazar fiyatı, 

satış fiyatı da olabilmektedir ve çeşitli yöntemler kullanılarak bulunmaktadır (Güngör, 

1999).  

 

Taşınmaz değerlendirmelerinin gerçekçi bir şekilde yapılamaması sonucunda emlak 

vergisinden kamulaştırmaya, özelleştirmeden arsa arazi düzenlemesine kadar birçok 

uygulamalarda ekonomik ve sosyolojik problemler ortaya çıkmaktadır. (Eren ve diğerleri, 

1999) 

 

Taşınmaz değerlemesi taşınmazın değeri hakkında bir fikir vermenin yanı sıra elde edilen 

değeri destekleyen düşünce ve öğeleri de içermektedir. Değerleme işlemi, değerleme 

uzmanının “önceden düşünülmüş” bir tahmine ulaşmak için değil, bir sonuca ulaşmasını 

sağlayacak şekilde tasarlanır (Umut, 2010).  

 

Değerleme çalışmalarında taşınmazın içinde bulunduğu bölgenin ve taşınmazın yakın 

çevresinin kapsamlı analizi en az taşınmazın kendine has özelliklerinin analizi kadar 

önemlidir. Bir değerleme uzmanının makul ve doğru bir değerleme yapabilmesi için 

taşınmazın konumuna ve kendine ait tüm bilgileri toplaması, bunları bir araya getirmesi ve 

değerleme mesleğine özgü tecrübelerle birleştirmek suretiyle, geliştirilen standart usul ve 
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teknikleri uygulaması şarttır. Yapılan bir değerleme gerçekleri bulmanın, sağlıklı karar 

vermenin ve geçmiş tecrübelerin bir kombinasyonudur (Güngör,1999). 

 

2.2.1. Taşınmaz değerlemesinin sosyal ve ekonomik önemi 

 

Bireyler, içinde yaşamını sürdürdükleri yerlere ve bu yerler arasındaki ilişkilere, 

gereksinimlere, zamanın teknik, ekonomik ve sosyal koşullarına göre şekil ve yön vermek 

isterler. Planlama ve planların uygulanması, kentlerin biçimlenmesine şekil ve yön verme 

olanaklıdır. Plan uygulamalarının amacı birey toplulukları arasında toplum yararını ve 

çıkarlarını en yüksek düzeye ulaştırmaktır. Planlı bir şehirleşmenin geliştirilmesi ve 

yürütülmesi sağlanmalıdır. Planlı şehirleşmenin yürütülebilmesi, imar planlarının 

ekonomik olarak değerlendirilebilmeleriyle olabilir (Açlar ve Çağdaş, 2008: 11).  

 

Ülkemiz hızlı bir kentleşme süreci içerisindedir. Sağlıklı bir sosyal güvenlik sisteminden 

yoksun olan bireylerlerin taşınmazları bir güvence ve enflasyondan korunmak için yatırım 

aracı olarak görmesi, taşınmazlar üzerinden alınan vergilerin düşüklüğü ile konut ve arsa 

üretiminin yetersizliği, taşınmazlara yapılan yatırımları artıran başlıca temel etkenlerdir. 

Son yıllarda pek çok küçük tasarruf sahibi taşınmaz alımına, rant gelirine yönelmektedir. 

Bu durum taşınmazlara istemi artırmakta ve fiyat patlamalarını doğurmakta, anamalın 

ulusal ekonomiye hiç yararı olmayan kullanımını ortaya çıkarmaktadır. Oysaki gerçekçi bir 

toplu taşınmaz değerlerini saptama, bu değerlere göre taşınmazın vergileme, taşınmazlara 

istemi dengeleyecek ve yatırımların üretime akmasını sağlayacaktır (Açlar ve Çağdaş, 

2008: 13-14; Şahin, 2010).   

 

2.2.2. Taşınmaz değerleme yöntemleri 

 

Taşınmaz değerlemesi konusunun tüm boyutlarıyla algılanması için, onun çerçevesinin 

ortaya konulması, bu çerçevenin içinde yer alan öğelerin belirlenmesi gerekir. Bu 

çerçeveyi ve öğeleri Şekil 2.1’ de ortaya koymaktadır. 
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Şekil 2.1. Taşınmaz ekonomisi 

 

Şekil 2.1’ e göre; taşınmaz değerlemesi, birkaç yöntemin öğrenilmesine ve uygulanmasına 

indirgenemeyecek kapsamda, içerikte bir alandır (Köktürk ve Köktürk, 2011: 10).  

 
 

Şekil 2.2. Taşınmaz değerleme yöntemleri 
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Taşınmaz değerlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler Şekil 2.2’ de bulunmaktadır. 

Değerleme sürecinde uygulanan yöntemlerin amacı, değerlemesi yapılan taşınmazın 

yararlılık ve kullanılabilirlik derecesinin tanımlanması ve ölçülebilmesidir (Ülger, 2010: 

57). 

 

Geleneksel taşınmaz değerleme yöntemleri 

 

Geleneksel taşınmaz değerleme yöntemlerini emsal karşılaştırma yöntemi, gelir yöntemi ve 

maliyet yöntemi başlıkları altında anlatılacaktır.  

 

Emsal karşılaştırma yöntemi 

 

Genel olarak değerlemesi yapılan bir mülk, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin 

satışlarıyla karşılaştırılır. Fiyatın sağlıklı olabilmesi için benzer emsallerin fazla olması 

gerekmektedir. Veriler mevcut olduğunda emsal karşılaştırma yaklaşımı değerin takdirinde 

kullanılan en doğrudan ve sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımdan elde edilen veriler 

gelir yöntemi ve maliyet yönteminde de uygulanabilir. 

 

Yapılı taşınmazların piyasa değerinin belirlenmesinde karşılaştırma yöntemi, öncelikle 

büyük ölçüde aynı türden yapıların, özellikle konut yapılarının olduğu, taşınmaz 

piyasasının karşılaştırma fiyatlarınca belirlendiği taşınmazlarda söz konusu olabilir 

(Köktürk ve Köktürk, 2011: 738). 

 

Emsal karşılaştırmanın güvenilirliği hızlı değişmeler ve şiddetli çalkantıların olduğu 

piyasalarda veya nadiren satılan özellikli veya özel amaçlı mülklerin değerlemesinde sınırlı 

kalabilir. 

 

Emsal karşılaştırma daha çok konut türü taşınmazlar için uygulanan bir yöntemdir. 

Uygulamada konu mülke en yakın özellikleri taşıyan birden fazla sayıda emsaller seçilir ve 

kıyas yapılır.  Seçilen karşılaştırılabilir örneklerin değerleme konu taşınmaza göre bazı 

farklılıkları olsa bile ortak temel özelliklere sahip olduğu kabul edilir. Seçilen 

karşılaştırılabilir örneklere ait verilerin, fiyat düzeltmelerinin yapılmasında, günümüz 

sosyal ekonomik koşulların geçerli olduğu kabul edilir. Bu yöntemin yeterli veri 

bulunamadığı ve piyasanın dalgalı olduğu dönemler de kullanılması sakınca doğurabilir. 
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Seçilen emsallerin satış koşullarının da bilinmesi gerekir (Tanrıvermiş, 2011b). Özel 

durumlarda yapılan özel satışlar, aracıların olup olmaması, acele alım ve acele satım 

isteklerinin de bilinmesi karşılaştırmanın sıhhati açısından önemlidir.  

 

Emsal karşılaştırma yönteminde satışın finansman biçiminin de değerlemeye konu 

taşınmaz ve emsal taşınmazların karşılaştırmasında unutulmaması gereken bir unsurdur. 

Örneğin peşin fiyatla alınan ve mortgage kredisi ile alınan benzer mülklerin karşılaştırması 

yapılırken ödenen bedellerin karşılaştırma gününe uyarlanmış olması gerekir. Taşınmazın 

konumu da çok önemli bir unsurdur (Tanrıvermiş, 2011b).  

 

Değerlemesi yapılması istenen taşınmazın civarında bulunan ve satış fiyatı belli olan kendi 

benzerleri ile fiziksel anlamda karşılaştırmasının yapılması için gerekli kıstaslar vardır. Bu 

kıstaslar, imar durumuna göre yapı boyutları, mimari tarz, inşaat kalitesi, bina yaşı, yapının 

satış esnasındaki hali, fonksiyonel kullanılırlığı, arsa alanıdır.  

 

Bir taşınmazın emsallerine oranla birkaç avantaj veya dezavantajı bulunabilir. 

Hesaplamalarda bu oranların düşürülmesi veya eklenmesi işlemlerinin tümü her işlemde, 

ana satış değeri üzerinden yapılır. Bu tarz düzeltmeler için, yapı cinsi, yapı sınıfı ve teknik 

alt yapı konuları kullanılır.    

 

Taşınmaz değerinin emsal karşılaştırma yöntemiyle belirlenmesinde, emsal fiyatlarının 

yerine bazı çarpanlarda (faktör) kullanılabilir. Bu çarpanların, yetkili bazı organlar 

tarafından, güvenilir satış fiyatları kümesinden türetilmiş olmaları gerekir. Kuşkusuz 

çarpan, ortalama bir değeri elde etmede pratik bir uygulamayı olanaklı kılar. Çarpanlar 

farklı yapı kategorileri (tek evler, çok katlı apartmanlar, büro yapıları, depolama 

taşınmazları vb) için türetilebilirler (Köktürk ve Köktürk, 2011: 739). 
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Şekil 2.3. Emsal karşılaştırma yöntemi ile piyasa değeri hesaplama 

 

Gelir yöntemi 

 

Gelir yöntemi, ekonomik düşünceye dayanan bir değer belirleme yöntemidir. Yapılı bir 

taşınmaz için uygulanacak gelir yönteminin ilkesi, toprak ile üzerindeki yapılardan ve 

diğer yapısal tesislerden sürekli elde edilebilir net gelirin (Açlar ve Çağdaş, 2008: 119) 

varlığıdır. Bu yöntemin uygulanacağı nesneler arasında, kiralık konutlar, karışık kullanılan 

ve ticari taşınmazlar sayılabilir (Köktürk ve Köktürk, 2011: 757). 

 

Gelir yöntemi ile üzerinde yapı bulunan bir taşınmazın değerinin belirlenmesi ölçüt elde 

edilecek net gelirdir. Bu net gelir, yapı, yapıya ilişkin diğer yapısal tesisler ve arsa 

payından oluşur (Açlar ve Çağdaş, 2009: 119) 
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Net gelir, gelir getiren taşınmazın yıllık brüt gelirinden, taşınmazın boş kalmasından 

oluşan gelir kaybı ve işletme giderlerinin çıkarılması ile bulunur. İşletme giderleri, emlak 

vergisi, sigorta, yönetim, bakım onarım, danışmanlık, reklam ilan gibi giderlerden oluşur. 

Net işletme geliri bu yöntemde en önemli değişkenlerden biridir ve kapsamının yoruma 

açık olmaması, ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir (Açlar ve Çağdaş, 2009: 119). 

 

Yapı geliri, yapının kalan kullanım süresi boyunca bölgedeki taşınmaz piyasasında geçerli 

olan taşınmaz reel faizi oranında getirdiği gelir ile yapının kalan kullanım süresi temel 

alınarak ayrılacak yıllık amortisman miktarının toplamından oluşmaktadır (Tanrıvermiş, 

2011b). Amortisman yapının kalan kullanım süresi boyunca her yıl vadesiz mevduat faiz 

oranında sabit miktarda ayrılır. Yapının kalan kullanım süresi ise yapı ömründen takvim 

yaşının çıkarılmasıyla hesaplanır. Yöntemin güvenirliliği;  yapı kalan kullanım süresinin 

ve taşınmaz reel faiz oranının duyarlı olarak belirlenmesi ile sağlanacaktır. Yapı gelir 

değeri ile arsa değerinin toplamı taşınmaz gelir değerini oluşturur. Taşınmaz gelir 

değerinin yerel piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi için gerekli artırım ve azatlımlar 

yapılarak (Tanrıvermiş, 2011b) sürüm değerine ulaşılır (Açlar ve Çağdaş, 2009: 119). 

 

Gelir yaklaşımında bir taşınmazın değeri, ondan gelecekte elde edilecek bütün gelirlerin 

toplam bugünkü değerine eşit olduğu varsayımına dayanır (Tanrıvermiş, 2011b, Ayan, 

Ayan, Pehlivanlı, Demir ve Küçük, 2008:219). 
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Şekil 2.4. Gelir yöntemi ile taşınmazın gelir değeri hesaplama 

 

Maliyet yöntemi 

 

Genel olarak bakıldığında maliyet yöntemi, yapılı taşınmazların maliyetine dayanarak 

değerinin saptanmasından oluşur. Yapının yapım değerlerinin saptanması için, metrekare 

ya da metreküp normal inşaat maliyet bedellerinin, kullanılış biçimine, yapının cinsine ve 

yapının sınıfına göre belirlenmesi; ayrıca inşaat fiyatları endeksinin yıl ya da belirli zaman 

dilimlerine bağlı olarak bilinmesi gerekir. Normal durumlarda üretim değeri, gerçekten 

oluşmuş üretim masraflarından da elde edilebilir (Köktürk ve Köktürk, 2011: 813). 
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Bu yöntem daha çok otel, fabrika sanayi sitesi, iş hanı, yönetsel yapılar ya da bahçeli ev 

gibi üzerinde yapı bulunan ve kira gelirleri bilinmeyen yapılı taşınmazların değerlemesinde 

kullanılabilir (Açlar ve Çağdaş, 2009: 138). 

 

Yöntemin temelini kesin değere-taşınmazın değer saptama tarihindeki maliyet bedeline-

yaklaşma oluşturur. Bu değer, yapı değeri, dış tesis, özel işletme donatıları ve arsa 

değerlerinden oluşur. Arsa değeri kural olarak gelir yönteminde olduğu gibi fiyatların 

karşılaştırılması ile belirlenir. Yapı değeri ise yapı, dış tesisler ve özel işletme donatılarının 

değerleme günündeki niteliklerine göre saptanan değerlerin toplamıdır. Bu değer, yeni 

maliyet değerinden fiziksel işlevsel ve çevresel etmenlerin değer azaltıcı etkileri yani 

yıpranma oranları çıkarılarak bulunur. Maliyet, yeniden üretme maliyeti ve yerine koyma 

maliyeti olmak üzere kavramsal açıdan iki şekilde düşünülebilir. Yapı ve eklentilerinin 

maliyet bedellerinin hesaplanması ile uygun yıpranma oranının seçiminde bu kavramların 

bilincinde olunmalıdır. Yeniden üretme maliyeti, yapının yeniden yapılması halinde (Ayan 

ve diğerleri, 2008: 220) aynı inşaat malzemeleri, aynı tasarım ve işçilik kalitesi ile orijinal 

yapının tamamen aynısının üretilmesinde karşılaşılacak maliyettir (Köktürk ve Köktürk, 

2011: 820). Yerine koyma maliyetine ise yapının inşaat malzemeleri, tasarım teknikleri ve 

işçilik kullanılarak yeniden üretilmesinde karşılaşılır. Maliyet yöntemi ile değer belirleme 

uygulamada iki şekilde yapılabilir. Fiyat analizleri yoluyla yapılan değerlemelerde, kazı, 

beton, tesisat, boya vb gibi yapı üretimine ilişkin tüm hizmetlerin (proje, malzeme, işçilik) 

maliyetleri parça parça hesaplanmakta ve bunların toplamı, yapı maliyet değerini 

vermektedir. Ortalama maliyet fiyatlarına göre yapılan değerlemelerde ise; yapı tipi, 

kalitesi, inşaat sınıfı gibi niteliklere göre belirlenmiş olan birim metrekare ya da metreküp 

maliyet bedelinin yapının miktarı ile çarpılması sonucu maliyet değerine ulaşılır. Ancak bu 

biçimde bulunan yapı fiyatlarına, yapının özelliği olan kesimleri ve donatı vb ederleri 

artırım ya da azatlım düzeltmeleri şeklinde yansıtılmalıdır (Açlar ve Çağdaş, 2009: 139). 

 

Yapı değerlerinin fiyat analizleri yoluyla bulunması 

 

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen Birim Fiyatlarından 

yararlanılarak maliyet hesaplanabilir. Bu yıl kullanılacak olan birim fiyatlar Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından, ‘Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’, 06.05.2014 

tarih ve 28992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık 

ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik 

hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2014 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, 

yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat giderleri ile yüklenici 

karı dahil belirlenir ve maliyet yönteminde de kullanılır. 

 

Yapı değerinin ortalama maliyet değeriyle bulunması 

 

Ortalama maliyet fiyatlarına göre belirlenen yapı fiyatlarına, yapının özelliği olan 

kesimleri ve donatı vb ederleri artırım ya da azatlım düzeltmeleri şeklinde yansıtılır (Açlar 

ve Çağdaş, 2009: 140). 

 

Yapı değerlerinin değerleme tarihine indirgenmesi, varsa o belde ya da yöredeki yapı fiyat 

endekslerine ilişkin veri tabanından, yoksa diğer ekonomik göstergelerden (TEFE, TÜFE, 

altın, döviz fiyatları vb) yararlanılarak yapılabilir (Açlar ve Çağdaş, 2009: 141; 

Tanrıvermiş, 2011b). 

 

Yapı yaşı nedeniyle değer indirimi, yapı kalan ömrüne ve yapı ve tesis fiyatının yüzdesel 

payı türünde saptanır. Bu saptamada yapı ve tesislerin kullanım türü ve tarzı önemli rol 

oynar (Açlar ve Çağdaş, 2009: 140). 

 

Yapıların değerleme günündeki maliyet bedelleri hesaplandıktan sonra yıpranma 

oranlarının kestirimi gereklidir. Yıpranma kavramı, literatürde fiziksel,  işlevsel ve 

çevresel etkilerle oluşmuş yıpranmalar olarak üç grupta incelenmektedir. Fiziksel 

yıpranma, yapı malzemelerinin teknik ömürlerini doldurması sürecinde meydana gelen 

yıpranmalardır (Açlar ve Çağdaş, 2009: 141). İşlevsel yıpranma, yapının tasarımı 

dolayısıyla zamanla işlevini yeterince yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır (Ayan 

ve diğerleri, 2008: 221). Çevresel yıpranma, dış etkilerden oluşan yıpranmadır. Bu tür 

yıpranma, gürültü, su ve hava kirlenmesinden, ağır trafikten, dengesiz toprak 

kullanımından, ekonomik koşullardaki değişikliklerden veya bölgedeki suç oranlarının 

artmasından, kısaca tüm çevresel ve ekonomik nedenlerden oluşan yıpranmalardır (Açlar 

ve Çağdaş, 2009: 144). 
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Şekil 2.5. Maliyet yöntemi ile taşınmazın maliyet değerini hesaplama 

 

İstatistiksel taşınmaz değerleme yöntemleri 

 

İstatistikî (stokastik) değerlemenin esası, taşınmaz değeri ve değer kriterleri arasındaki 

sayısal ya da oransal bağlantılar ile matematiksel model oluşturmaktadır. Matematiksel 

bağıntılar oluşturulurken farklı yaklaşımlar kullanılabilir (Açlar, 2002). İstatistikî 

değerleme yöntemleri, hem geleneksel hem de modern değerleme yöntemlerinin içinde 

ifade edilebilen yöntemlerdir. Nedeni geleneksel yöntemin karşılaştırma yönünü esas 

alırken, modern değerleme yönteminin de çok veri ile daha geniş bölgede taşınmazların 

değer tespitini yapabilmesidir. İstatistiki yöntemlerdeki çoklu regresyon, hedonik ve 
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nominal değerleme yöntemlerinin temel yapıları genel anlamda aynıdır. Nominal 

değerlemenin, çoklu regresyon ve hedonik değerlemeden farkı taşınmazlara ilişkin 

özelliklerin puanlanarak yapılması esasına dayanmasıdır. Nominal yöntemde oluşturulan 

matematiksel modeldeki taşınmaz kriterlerine ait ağırlıklar uzman görüşü ile tespit 

edilirken, çoklu regresyon ve hedonik değerlemede oluşturulan veri seti kullanılarak 

hesaplanılmaktadır (Özkan, 2009). 

 

İstatistikî değerleme yöntemlerinin genel yapısında bulunan özellikler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 

1. Bir küme oluşturan taşınmaz değerleri arasındaki ilişkiler ilkesinden hareketle sayısal ve 

oransal bağıntılar elde edilme esasına dayanan yöntemlerdir. 

2. İstatistiki değerleme uygulanacak çalışmalarda örneklem sayısının fazla olması sonucun 

doğruluğunun artmasını sağlar. 

3. İstatistikî hesaplamalarda taşınmaz değer tespiti için matematiksel modeller 

oluşturulması gerektiğinden, piyasa değerleri doğrulanmış taşınmazlar gerekmektedir 

(Yalpır, 2007). 

 

İstatistik bilimi genel olarak “Betimleyici (Description)” ve “Açıklayıcı (Explanatory)” 

yöntemlerden oluşmaktadır. 

 

Betimleyici yöntemler, herhangi bir veri setini bir ya da birden çok katsayı, grafik ve 

tablolarla anlatabilmeye çalışır. Açıklayıcı yöntemler ise, bir veri setinden elde edilen 

ilişkileri anlatabilmeyi hedefler. Bir bağımlı değişken ile buna bağlı bağımsız 

değişkenlerin matematiksel olarak çözümü ve aralarındaki ilişki istatistik bilimi yardımı ile 

açıklanabilmektedir. Bağımlı değişkenler taşınmaz değerlemesi için kira ve satış 

fiyatlarıdır. Bağımsız değişkenler genellikle (dört güç) demografik yapı, ekonomik yapı, 

çevresel ve fiziksel etmenlerden oluşurlar. Bazen aynı çevrede ortak özellikleri olan 

taşınmazlar için sadece fiziksel değişimi dikkate alarak değişkenler hesaplanabilir. Bunlara 

ek olarak bazen de hiçbir ortaklık gözlenmeyen çevresel etmenler yer alabilir, trafik 

gürültüsü veya fabrikanın kötü kokusu gibi (Appraisal Institude, 2007). 

 

Açıklayıcı yöntemler içerisinde kullanılan regresyon yöntemi bir terim olarak ilk kez 

Francis Galton tarafından kullanılmıştır. Regresyon analizi, bir bağımlı değişkenin başka 
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açıklayıcı değişkenlere olan bağımlılığını, birincilik (anakütle) ortalama değerini, 

ikincilerin (yinelenen örneklerdeki) bilinen ya da değişmeyen değerleri cinsinden tahmin 

etme ve kestirme amacıyla inceler. Regresyon analizinde ilgi odağı klasik fizikteki 

değişkenler arasında görülen fonksiyonel veya kesin ilişkiler olmayıp, istatistiksel 

ilişkilerdir. Değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkilerde genellikle rastlantısal ya da 

olasılık dağılımı olan değişkenler kullanılır (Gujarati, 2006). 

 

Verilerin toplanması, açık ve anlaşılır bir biçimde betimlenmesi önemlidir. Son yıllarda 

verileri analiz etme ve yorumlama, bu analizlere göre istatistiksel kararlar oluşturma, önem 

açısından ön plana gelmiş sonuca göre karar vermek gerektiğinde, istatistik yöntemlerin 

uygulanması, çok çeşitli alanlarda ilerleme olanağı sağlamıştır. Hemen hemen her bilim 

dalında araştırıcılar tarafından eldeki verilere bağlı olarak, sistemlerin çalışma kurallarının 

saptanması beklenir ve istenir. Bu amaçla sistemi açıklamaya yarayacak soyut yapılara 

yönelinir. Bu türdeki soyutlama genellikle “Model” sözcüğü ile tanımlanır. Model bir 

olayla ilgili bilgi ya da düşüncelerin belirlenen kurallara bağlı olarak şekillendirilmesidir. 

Bu nedenle model, düşüncelerin matematiksel bir sistemle biçimsel ifadesidir. Modelden 

eldeki verilere dayanarak bulunacak sonuçlar, modelle ilgili varsayımların mantıksal 

sonuçları ile karşılaştırılabilir. Böylece gerçekle ilgili daha çok bilgi edinilerek gerçeğe iyi 

bir yaklaşım sağlanabilir. Ancak, en iyi durumda bile gerçekle model arasında bilgi kaybı 

kaçınılmazdır. Yani gelişi güzellikten kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle ölçüm ve 

saptamalar gözlem hataları olması kaçınılmazdır (Bostancı, 2008) (Özkan, 2009). 

 

Nominal, Nominal değerlendirmede değer kriterleri formüle edilerek tavan ve taban 

puanları tespit edilir ve her bir taşınmazı ifade eden bir değer katsayısı hesaplanır. Bu 

değer katsayıları, taşınmazlara değer bakımından birbirine göre durumlarını gösterir ve baz 

alınarak gerektiğinde kolayca rayiç bedele dönüştürülür. Böyle bir değerlendirme, farklı bir 

yaklaşıma sahip olup, nominal değerlendirme olarak adlandırılmaktadır. (Yalpır, 2002).  

 

Hedonik model bir malın özelliklerinin fiyat üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Hedonik 

model yardımıyla bir malın özellikleri ile fiyatı arasında ilişki kurarak, ilave bir özelliğin 

malın fiyatı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Yani ilave özellikler ile malların 

farklılaştırılması sağlanmaktadır.(Yalpır, 2007). 
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Modern taşınmaz değerleme yöntemleri 

 

Günümüzde bilgisayar teknolojileri, mesleki uygulamalardan alışverişe kadar geniş bir 

yelpazede kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojileri yardımıyla daha çok veri ile daha 

ayrıntılı analizler yapılarak daha hızlı ve doğru sonuçlara ulaşabilmek olanaklıdır. İnsana 

has özelliklerden biri olan mantık kavramlarının bilgisayar teknolojisine uygulanması 

yapay zeka teknikleri ile sağlanmaktadır. Yapay zeka yöntemleri ve uygulama alanları 

birbirinden farklı bir çok alt konulara ayrılmıştır. Taşınmaz değerlemesinde Bulanık 

Mantık ve Yapay Sinir Ağları tercih edilen yöntemler olarak gözlenmektedir. (Hanse, 

2003; Heine, 2001). 

 

Yapay sinir ağı ile değerleme yöntemi 

 

Yapay sinir ağı genel anlamda, beynin bir işlevini yerine getirmek için modelleme yapan 

bir sistem olarak tanımlanabilir. Yapay sinir ağı, yapay sinir hücrelerinin birbirleri ile 

çeşitli şekillerde bağlanmasından oluşur ve genellikle katmanlar şeklinde düzenlenir. 

Donanım olarak elektronik devreler ya da bilgisayarlarda yazılım olarak 

bulunabilmektedir. Taşınmaz değerlemede Yapay sinir ağı’ nın kullanımı ve farklı yöntem 

karşılaştırmaları yapan çalışmalar mevcuttur.  Yapay sinir ağı’ nın özellikleri aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir; 

 

 Biyolojik sinir ağlarından esinlenerek geliştirilmiştir. Yani kısaca insan beynini taklit 

eder. 

 Lineer olmayan özelliğe sahiptir. 

 Paket programlardan yararlanılabilmektedir. 

 Öğrenme, adaptasyon ve genelleme yapılabilecek bir yöntemdir. 

 Sağlıklı veri ile çalışılması gerekir (Yalpır, 2007). 

 Yapay sinir ağları ile ilgili ilerleyen konularda daha detaylı bilgiler verilecektir. 

 

Bulanık mantık ile değerleme yöntemi 

 

Bulanık günlük konuşma dilinde geçen sözel belirsizlikleri modelleme ve hesap yapılırken 

işin içine katma olanağı sunan bir yaklaşımdır. Klasik modelleme ile çözülemeyen 
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mühendislik problemleri için bulanık mantık yardımı ile daha çok veya daha doğru 

sonuçlara ulaşılabilmek olanaklıdır. Aşağıda bulanık mantığın özellikleri belirtilmektedir 

(Yalpır, 2007; Özkan, 2009);  

 

 İnsanın düşünce tarzına yakındır.  

 Uygulanışında herhangi bir matematiksel bir model yoktur. 

 Yazılımı kolaydır.  

 Kurallar dizisi oluşturulması gerektiği için uzmana ihtiyaç vardır.  

 Üyelik fonksiyonun bulunması zordur. Bunun için uzman görüşlerinde ya da deneme 

yanılma yolundan yararlanılır. 

 Sistemin kararlılık analizi yapılması zordur. 

 Bulanık mantık ile ilgili ilerleyen konularda daha detaylı bilgiler verilecektir. 

 

Konumsal analiz ile değerleme yöntemi 

 

Konumsal analiz, verilerin görsel bir biçimde coğrafi olarak sunulmasına olanak sağlayan 

bilgi sistemi ve ilgili yazılımların yardımı ile noktasal ve sözel verilerin anlamlı ve 

bilgilendirici haritalar üzerinde sunulmasıdır. Konumsal analiz ile coğrafi bilgi sistemini 

kullanarak taşınmaz değer tespitleri yapılmış ve bazı yöntemler ile karşılaştırılmıştır. 

Konumsal analiz yönteminin özellikleri aşağıda özetlenmektedir; 

 

 CBS esasına dayanılarak, grafik ve sözel bilgiler birleştirilerek çalıştırılır.  

 Güncel harita altlığı ve ilişkilendirilmiş veri tabanının bulunması gerekir.  

 Bazı verilerin harita altlığından elde edilmesinden dolayı süre ve maliyet açısından 

avantajlı bir yöntemdir. 

 Verilerin güncel olarak tutulmasını gerektirir (Yalpır, 2007). 

 

2.2.3. Değerleme uzmanı 

 

Gayrimenkul değerleme şirketlerinde taşınmazın, projesinin veya taşınmaza bağlı hak ve 

faydaların değerini bağımsız ve tarafsız olarak tespit etmekle görevli kişilere “değerleme 

uzmanı” veya “eksper” denilmektedir (Şahin, 2010). 
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Ağustos 2001 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) "Gayrimenkul Değerleme 

Uzmanı" kavramını resmi olarak duyurmuş ve uzmanların lisanslanması ve sicillerinin 

tutulması konularında tek yetkili merci olmuştur. Konuyla ilgili olarak, 14–15 Ağustos 

2001 tarihlerinde Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe giren, SPK' nın iki tebliğ 

bulunmaktadır. Bunlar: Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve 

Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere Ve Bu şirketlerin Kurulca Listeye 

Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ'dir.  

 

Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Tebliğinde Değerleme Uzmanı; "Gayrimenkul 

değerleme şirketlerinde gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı 

hak ve faydaların rayiç değerini bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmekle görevli 

personel" olarak tanımlanmıştır. Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere 

İlişkin Esaslar Tebliğinde ise Değerleme Uzmanlarının bahsi geçen lisansı alabilmeleri ve 

SPK tarafından "Gayrimenkul Değerleme Uzmanı" olarak tanınabilmeleri için konuyla 

ilgili 4 yıllık üniversitelerin inşaat mühendisliği, harita ve kadastro mühendisliği, işletme-

ekonomi, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olmaları, en az 3 

yıllık iş tecrübesine sahip olmaları, birden fazla gayrimenkul değerleme şirketinde 

çalışmamaları, emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunmamaları, bağımsız ve objektif 

olmaları, meslekleri ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmamaları gibi 

prensipler belirlenmiştir. 

 

Bu tebliğler ile ülkemiz değerleme alanında uluslararası kalitede bir yaklaşımı yakalamış 

bulunmaktadır. Ekonominin her alanında, "dünya standartlarında hizmet vermek" 

gerektiğinin çok net olarak görüldüğü bu günlerde, ülkemizin gelişebilmesi, riskli ülkeler 

listesinden çıkabilmesi ve yabancı yatırımcılar için cazip hale gelebilmesi için değerlemede 

"tarafsız" yaklaşımların piyasaya oturması gereklidir. 

 

Ayrıca, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri'nin değerleme faaliyeti dışında 

gayrimenkullerle ilgili Pazar araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı 

hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en 

yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık faaliyetlerinden başka 

herhangi bir faaliyette bulunamayacakları da belirtilmiştir. 
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Kuruluş amacı değerleme uzmanlığı mesleğini geliştirmek ve yüceltmek olan Değerleme 

Uzmanları Derneği, mesleki ve teknik örgütlenmeyi gerçekleştirip değerleme 

uzmanlığında profesyonelliği ve kaliteyi teşvik etmeye devam etmektir. (Yalçın, 2006). 

 

2.2.4. Taşınmaz değerleme raporu hazırlama aşamaları  

 

Değerlemeye konu olan taşınmaz her ne kadar birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip 

olsa da, değerleme prosedürün de uygulanan sistematikle oldukça gerçekçi değerlemeler 

yapılabilmektedir. Bunun başlıca nedeni, değerleme sürecinde uygulanması öngörülen 

değerleme teknik ve metotlarının önemli bir bölümünün belli bir standart çerçevesinde 

tatbik edilmesi olup, bunun sonucunda da objektif ve gerçekçi sonuçlara 

ulaşılabilmektedir. Taşınmaz değerleme raporu hazırlamana aşamaları ana hatlarıyla 

aşağıda konu başlıkları halinde bulunmaktadır. 

 

İşin tarifi 

 

Değerleme sürecinde ilk aşama, işin tanımının yapılmasıdır. Bu aşama değerlemeye konu 

olan taşınmazın kullanım, alıcı, satıcı, çevre koşulları, değerlemenin amacı gibi 

değerlemede rol oynayacak faktörlerin incelenmesi ve değerlemenin çerçevesinin çizilmesi 

aşamasıdır. Değerleme uzmanı, taşınmazı gördükten sonra hangi yöntemle veya 

yöntemlerle değerleme yapacağına karar verir. 

 

Tapu sicil müdürlüğünde taşınmaz ile ilgili yapılan inceleme 

 

Değerleme uzmanı, verilen tapu senedinin yasal olup olmadığını, tapu senedi üzerinde yer 

alan mahalle, cilt, sayfa bilgileri (ya da diğer bilgileri ile TAKBİS sistemi yardımı ile) 

sayesinde eriştiği ilgili tapu kütüğünün incelenmesi suretiyle tespit etmektedir. Tapu 

senedinin yasal olduğu,  taşınmazın kayıtlarda var olduğunun tespiti durumunda, ilgili 

kütük sayfalarında tapu bilgileri ve takyidat durumu sorgulanmalıdır. İlgili kütük 

sayfasında kayıtlı aşağıda belirtilen bilgileri; 

 

Ana Taşınmazın: 

 İl Adı 

 İlçe Adı 
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 Bucak Adı 

 Köy Adı 

 Mahalle Adı 

 Sokak Adı 

 Mevkii 

 Pafta Numarası 

 Ada Numarası 

 Parsel Numarası 

 Niteliği 

 Parsel Alanı(m2) 

 Kütük no / Sahife no (Bağımsız bölüm mevcut değil ise) 

 

Bağımsız Bölümün (Bağımsız bölüm mevcut ise): 

 

 Niteliği 

 Arsa Payı 

 Blok Numarası 

 Kat Numarası 

 Bağımsız Bölüm Numarası 

 Eklentiler 

 Kütük no / Sahife no 

 

Mülkiyet 

 

Mülkiyet (Hisseli ya da elbirliği ise belirtilir, hisse oranları bilgisi açıkça verilir ve 

mülkiyet ile ilgili bir sınırlama vb. mevcut ise belirtilmektedir.) Mülkiyette en küçük bir 

sınırlama mevcut ise mutlaka raporda belirtilerek sonuçları sorgulanmaktadır. 

Diğer Önemli Bilgiler: 

 Şerhler 

 İrtifak Hakları ve Gayrimenkul Mükellefiyetleri 

 Beyanlar 

 Gayrimenkul Rehin Hakları 
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bölümlerinde yazılı güncel bilgileri eksiksiz olarak raporlanmaktadır. Beyan edilen tapu 

senedi üzerindeki tapu bilgilerinde değişiklik olmuş ise bu bilgi raporda net olarak ifade 

edilmektedir. Değişikliklerin olumlu / olumsuz etkileri raporda belirtilmekte ve 

değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Aynı raporda birden fazla bağımsız bölüm 

değerlendiriliyor ise yukarıdaki bilgiler raporda her bağımsız bölüm için açıkça 

verilmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan takyidatın, taşınmazın teminat olarak 

alınmasına, alım-satımına engel teşkil edip etmediği değerleme uzmanı tarafından 

araştırılmaktadır. Bu araştırma değerleme uzmanın bağlı olduğu değerleme şirketinin 

hukuki danışmanından alınacak görüş ve ilgili kanunların incelenmesi ve tapu sicil müdürü 

ile görüşülmesi ile yapılmaktadır. İncelemeye konu olan kaydın doğurabileceği risk net 

olarak raporda belirtilmektedir. Gerektiği takdirde takyidat ile ilgisi olan kurumda 

inceleme yapılmaktadır. 

 

Değerleme uzmanı, taşınmazın kat mülkiyeti, kat irtifakı, cins tashihli, kadastro tescilli, 

devre mülk vb. mülkiyet durumunu tespit etmelidir. Bağımsız bölüm ya da blok mevcut ise 

ilgili tapu sicil müdürlüğünde bulunan kat irtifak projesi (vaziyet planı, kat planları ve 

kesitler) incelenerek taşınmazın yasal konumu ve büyüklüğü tespit edilmektedir 

(Türkiye’de geçerli mülkiyet hukukuna göre değerlemeye konu olan bağımsız bölümün 

konumu ve kullanım alanı olarak sınırları, ilgili tapu sicil müdürlüğünde yer alan kat irtifak 

projesinde çizili olan şekildedir). Yapı ruhsatı üzerinde yer alan bilgilerin (onay tarih ve 

numarası) mimari proje üzerinde bulunan bilgiler ile karşılaştırılmaktadır. Blok adı / 

numarasının vaziyet planında hangi konumda olduğu tespit edilmektedir. Bağımsız bölüm 

numarasının kat planlarında ve kesitlerde onaylı olarak belirtildiği alanın kaçıncı katta ve 

hangi konumda olduğu belirlenmektedir (Bir katta birden fazla bağımsız bölüm olduğu 

durumlarda merdiven yönü / asansör yönü / bina giriş yönü ve proje üzerinde bulunan yön 

(kuzey) bilgisine istinaden tespit yapılmaktadır). Plan ve kesitler incelenerek mevcut yapı 

ile karşılaştırılabilmesi için notlar alınmaktadır. Değerleme uzmanı taşınmazı yerinde 

inceleyerek beyan edilen taşınmazın yasal konuma uygunluğunu sorgulamaktadır. Trampa 

gerekliliği, proje tadilatı gerekliliği, taşınmazın yasal konumunda olan binanın / bölümün 

inşa edilmemiş olması, taşınmazın yasal konumunun büyütülmüş olması / farklı bağımsız 

bölümler ile birleştirilmiş olması vb. olumsuz durumlarda bu tespitler raporda belirtilmekte 

ve sonuçları değerlendirilmektedir. 
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İlgili Belediye ve/ veya kurumlarda yapılması gereken incelemeler 

 

İlgili belediye veya kurumlarda yapılması gereken incelemeler aşağıda sıralanarak 

anlatılmıştır. 

 

Taşınmazın bulunduğu parselin yeryüzündeki yasal konumunun tespit edilmesi 

 

Değerleme uzmanı ilgili belediyede (belediye yetki sınırları dışında ise ilgili kurumda vb.) 

bulunan ilgili müdürlük veya birime bizzat giderek (imar müdürlüğü, harita müdürlüğü, 

fen işleri müdürlüğü vb. birimler) parselin yasal konumunun tespiti amacıyla ilgili evrakın 

incelenmesi, fotoğrafının çekilmesi, mümkün ise basılı olarak temin edilmesi işlemlerini 

gerçekleştirmektedir. İmar durumu çıktısı, hali hazır harita, çaplı kroki, kadastral pafta vb. 

basılı belgeler (ya da dijital fotoğrafı) temin edilmeye çalışılmaktadır (Alınan belgeler 

rapora eklenmektedir). Numarataj servisinden parsele karşılık gelen adres bilgisi 

alınmaktadır. Belediye ya da ilgili kurumlardan alınan parselin konum ve 

numaralandırması ile ilgili bilgilerde çelişki tespit edilir ise değerleme uzmanı ilgili 

kadastro müdürlüğünde(ya da farklı kurumlarda) de araştırma yapmaktadır. Taşınmaz 

malikinin ya da yetkilendirdiği yer göstericinin beyanı olan parsel ile değerlemeye konu 

olan parselin yasal konumu karşılaştırılmaktadır. Beyan edilen parsel farklı bir parsel ise 

bu bilgi raporda belirtilmektedir. 

 

Adres bilgisinin tespiti 

 

İlgili kurumlardan alınan bilgilere istinaden yapılan adres tespitinin sonucu aşağıda 

belirtilen bilgileri içermelidir. 

 

 İl 

 İlçe 

 Semt (Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin Halk Tarafından Bilinen Meşhur İsmi ) 

 Mahalle (İdari Sınır / tapu kayıtlarında yer alan mahalle bilgisi ile farklılık 

gösterebilmektedir) 

 Bulvar / Cadde / Sokak 

 Var ise Site Adı 
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 Bina Blok No ya da var ise Blok Adı 

 Bina Kapı No 

 Bağımsız Bölüm Var ise Kat No 

 Bağımsız Bölüm Var ise Daire / Ofis / Dükkân vb. Kapı No 

 

Parselin güncel imar durumunun sorgulanması 

 

Değerleme uzmanı tarafından taşınmazın imar yetkisi bakımından hangi kuruma bağlı 

olduğu tespit edilmekte olup, taşınmazın aşağıdaki alanlardan hangisinde yer aldığı 

belirlenmekte ve yer aldığı alana göre yapılaşma koşulları sorgulanmaktadır.; 

 

 Belediye mücavir alanı içi ve plan dâhili alan 

 Belediye mücavir alanı içi ve plan dışı alan 

 Belediye mücavir alanı dışı ve plan dışı alan 

 Belediye mücavir alanı dâhili ya da dışı ve plan dışı alanda “köy meskûn alanı” 

 Belediye mücavir alanı dâhili ya da dışı ve “mevzi imar planı” sınırları içi Alan 

 

İlgili belediyede, belediye yetki sınırları dışında ise ilgili kurumlarda değerleme uzmanı 

tarafından araştırma yapılmaktadır. 

 

Değerleme uzmanı, ilgili kurumda bulunan ilgili müdürlük ya da birime bizzat giderek 

parselin bulunduğu bölgenin meri (yürürlükte olan) imar planını incelemektedir. 

Uygulama İmar Planı Mevcut ise; 

 Meri Uygulama İmar Planı Adı, 

 Meri Uygulama İmar Planı Onay Tarihi, 

 Meri Uygulama İmar Planı İlgili Plan Notları, 

 Meri Uygulama İmar Planına Göre Değerlemeye Konu Olan Parselin İmar Lejandı 

(Konut, Ticaret, Sanayi, Turizm vb. ), 

 Meri Uygulama İmar Planına Göre İmar Hakları ve Sınırlamalar (TAKS, KAKS, İnşaat 

Nizamı, Hmax.) bilgilerini edinmekte ve ayrıntılı olarak raporda belirtmektedir (Ölçek 

1/1000’den farklı ise raporda belirtilmektedir). Değerleme uzmanı, değerlemeye konu 

olan parselin meri imar planına göre imar haklarını ve diğer faktörleri (parsel şekli, 
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coğrafi, yasal vb. kısıtlamalar) inceledikten sonra bu bilgileri değerleme işleminde 

(olumlu ya da olumsuz olarak) dikkate almaktadır. Bu değerlendirme raporda net olarak 

belirtilmektedir (Tevhid şartı olup olmadığı da sorgulanmaktadır). 

 

Değerleme uzmanı tarafından, parselin sit alanı (doğal, kentsel, arkeolojik),havza koruma 

alanı ve kıyı ile ilişkisi (kıyı alanı, kıyı kenar çizgisine göre konumu vb.), özel alanlar ve 

bunlara bağlı imar ve kullanım kısıtlamaları sorgulanmaktadır. Ayrıca; 

 

 İmar uygulaması yapılmış mı? 

 Net parseller oluşmuş mu? (Parselin tapu kayıtlarında belirtilen alanı değişecek mi?) 

 İmar yolları açılmış mı? (Altyapı çalışmaları tam mı, eksik mi?) soruları 

yanıtlanmaktadır. 

 

Tapu kayıtlarında belirtilen alan değişecek ise imar planı üzerinde brüt parsel alanı ve net 

parsel alanı çizim ile gösterilmekte, terkler hangi alana yapılacak ise çizimde 

belirtilmektedir. 

 

Meri uygulama imar planı iptal edilmiş ise değerleme uzmanı bu durumu raporda 

belirtmekte ve bu duruma bağlı riskleri sorgulayarak rapora eklemektedir. Plan iptalinin 

nedenleri araştırılmakta, değerlemeye konu olan parsel ile ilgi olup olmadığı, ilgisi var ise 

plan iptaline bağlı ruhsat iptali ve yıkım risklerinin bulunup bulunmadığı 

sorgulanmaktadır. 

 

Değerlemeye konu olan parsel üzerinde bir yapı mevcut ise;               

 

Meri imar planına göre yol alanına, yeşil alana vb. diğer farklı fonksiyonlara yapılacak 

terkler sonucu kalacak net parsel alanı sınırları ve büyüklüğü belirlenmekte, mevcut yapıyı 

etkileyip etkilemediği tespit edilmektedir (Bu durum değerleme işleminde dikkate 

alınmaktadır). Parsel üzerinde yer alan binanın / binaların değerinin kalan ekonomik 

ömrüne, imar şartlarına vb. diğer faktörlere göre (ruhsatsız yapı ise yıkım riski mevcuttur) 

toplam değere yansıtılıp yansıtılmamasına karar verilmektedir (Verilen kararlar, nedenleri 

ve yapılan hesaplar raporda açıkça belirtilmektedir). Yansıtılmamasına karar verilir ise 

yıkım masrafları da düşünülerek aşağıda açıklanan işlemler yapılmaktadır. 
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Değerlemeye konu olan parsel üzerinde bir yapı mevcut değil ise; 

 

Meri imar planına göre yapılacak yola, yeşile, diğer farklı fonksiyonlara terkler sonucu 

kalacak net alan belirlenmekte, yapılaşmayı etkileyecek diğer faktörler (su kanalı, boru 

hattı, elektrik hattı, yüksek gerilim hattı ve bunlar ile ilgili şerhler) değerlendirilerek imar 

hakkına göre yapılacak binanın yaklaşık alanı tespit edilmektedir. İmar hakkına göre inşa 

edilebilecek binanın yaklaşık olarak satılabilir alan ya da kiralanabilir alan bilgisinden 

hareketle (inşa maliyetleri ve yatırımcı karı da düşünülerek) geliştirme yöntemi 

kullanılarak taşınmazın arsasının olası değeri belirlenmektedir. Bu kapsamda hesaplar 

raporda açıkça belirtilmektedir (Bu hesaplamalar emsal satış verileri ve piyasadan alınan 

görüşler ile de desteklenmektedir). 

 

Uygulama İmar Planı (1/1000 ölçekli) Mevcut Değil ve Nazım İmar Planı (1/5000 ölçekli) 

Mevcut ise: 

 

 Meri Nazım İmar Planı Adı 

 Meri Nazım İmar Planı Onay Tarihi 

 Meri Nazım İmar Planı İlgili Plan Notları 

 Meri İmar Planına Göre Değerlemeye Konu Olan Parselin İmar Lejantı (Konut, Ticaret, 

Sanayi, Turizm vb.) bilgilerini edinilmekte ve ayrıntılı olarak raporda belirtmektedir. 

Değerleme uzmanı, değerlemeye konu olan parselin meri imar planına göre imar 

haklarını ve diğer faktörleri inceledikten sonra bu bilgileri değerleme işleminde (olumlu 

ya da olumsuz olarak) dikkate almaktadır. 

 

Nazım İmar Planı ya da Uygulama İmar Planı Mevcut Değil ise (İmarsız / Plan dışı 

Bölgeler); 

 

 Geçerli mevzuat (Plansız Alanlar Yönetmeliği vb.) ya da üst ölçekli plan (çevre düzeni 

planı) tanımlanmakta, mevzuat ya da planın adı ve onay tarihi belirlenmektedir. 

 Geçerli mevzuata (Plansız Alanlar Yönetmeliği vb.) ve üst ölçekli planlara (çevre 

düzeni planı) göre imar hakları (köy meskun alanı içinde, dışında, tarım alanı, tarımsal 

depolama alanı) ve yapılaşmayı etkileyen diğer unsurlar belirlenmektedir. 

 Kadastral yola cephesinin bulunup bulunmadığı belirlenmektedir. 
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İmar arşiv dosyası incelemesi 

 

Değerlemeye konu olan taşınmaz ile ilgili belediyede (ya da gerektiğinde ilgili 

kurumlarda) yapılan yazışmaların (zabıtlar, kararlar), onaylı proje ozalitlerinin, ruhsat ve 

iskan belgelerinin saklı bulunduğu imar arşiv dosyası, ilgili müdürlük ya da birim arşivinde 

değerleme uzmanı tarafından incelenmektedir. İmar arşiv dosyası numarası alınmakta ve 

raporda belirtilmektedir. 

 

Yapı ruhsatı 

 

Değerlemeye konu olan parsel üzerinde herhangi bir yapı mevcut ise yapı ruhsatı 

incelenmektedir (Ruhsat alınmış fakat bina ya da bir kısmı yapılmamış da olabilir. Bu 

duruma da dikkat edilmektedir). Ruhsat türüne dikkat edilmektedir (Yapı ruhsatları; yeni 

yapı, kullanım değişikliği, yenileme, ilave, kat ilavesi, tadilat ruhsatı, güçlendirme vb. 

amaçlarla verilmektedir). Ruhsatın hangi kurum tarafından verildiği raporda 

belirtilmektedir (Mevcut imar yetkisine sahip kurumdan farklı bir kurum tarafından 

verilmiş ise açıklanmaktadır. Daha önceki yetki sahibinin o kurum olduğu teyit 

edilmektedir.) Yapı ruhsatı üzerinde yazılı bulunan onay tarihi ve numarası, tapu bilgileri, 

kullanım amacı (konut, ofis, dükkan, otel, akaryakıt istasyonu), büyüklük, kat sayısı, 

iskeletin cinsi (betonarme, çelik vb.) ve dolgu maddesi (taş, tuğla vb.), binanın yapı sınıfı 

ve grubu (3A, 3B vb.), ruhsatın eki olan mimari projenin onay tarihi ve numarası bilgisi 

alınmaktadır (Güncel tapu bilgilerinde yer alan pafta, ada veya parsel numarası, ruhsat 

üzerinde yer alan bilgiler ile tutmadığı zaman değerleme uzmanı pafta / ada / parselin daha 

önceki numaralarını öğrenerek yasallığı sorgulamaktadır). İlave ruhsat veya tadilat ruhsatı 

mevcut ise incelenip bilgileri raporda (süreç açıklanarak) ayrı ayrı belirtilmektedir. Bloklar 

mevcut ise büyüklük bilgileri ve farklı özellikleri ayrı ayrı belirtilmektedir. 

 

Onaylı mimari proje 

 

Onaylı mimari proje ozalitleri incelenmektedir. Yapı ruhsatı üzerinde yer alan bilgiler 

(onay tarih ve numarası ile diğer bilgiler) mimari proje üzerinde bulunan bilgiler ile 

karşılaştırılmaktadır. Plan ve kesitler incelenerek mevcut yapı ile karşılaştırılabilmesi için 

notlar alınmaktadır. Proje üzerinden yasal ölçüler alınmakta ve yerinde yapılan ölçüm ile 

karşılaştırılmaktadır (Kat irtifakı mevcut ise kesinlikle tapu sicil müdürlüğünde incelenen 
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onaylı kat irtifak projesi değerlemede dikkate alınmaktadır. Kat irtifak projesi belediyede 

bulunan proje ile farklılık arz ediyorsa raporda mutlaka belirtilmektedir). (Örnek: Tapu 

sicil müdürlüğünde kayıtlı projedeki durum belediye tarafından verilen tadilat ruhsatı ile 

değişmiş olabilir. Binaya kat eklenip bir kaç bağımsız bölüm daha yapılmış olabilir. Bu 

durumun tapuya işlenmesi için mevcut kat irtifakının bozulup yeniden kurulması ve 

bağımsız bölüm ve arsa payı bilgilerinin değişmesi söz konusu olabilecektir. Bu tür ve 

daha farklı uyumsuzluklar tespit edilip raporda belirtilmektedir.) Tespitin tek yolu iki 

kurumda da (ilgili belediye / tapu sicil müdürlüğü) proje incelemesi yapmaktır.  

 

Yapı ruhsatında yer alan bilgiler mevcutta incelenen ve ölçümü yapılan taşınmaz ile 

karşılaştırılmaktadır. Proje ve ruhsat dışı yapılan tadilatlar tespit edilip raporda 

belirtilmektedir. Yasal ve mevcut alanlar raporda ayrıntılı olarak belirtilmektedir. (Raporda 

yasal değer ve mevcut durum değeri ayrı ayrı belirlenmektedir.) Yapılan yasa dışı tadilatın 

ilgili kurum tarafından tespiti halindeki risk tanımlanmaktadır. Proje ve ruhsat dışı yapılan 

tadilatın bina yıkılmadan düzeltilebilir ya da düzeltilemez nitelikte olduğu tespit 

edilmektedir. Ayrıca proje ve ruhsat dışı tadilatlar hakkında tutulmuş yapı tatil tutanağı, 

alınmış encümen kararları (3194 sayılı İmar Kanunu / 32.maddesine göre yıkım – 42. 

maddesine göre para cezası) ve (veya diğer hususlar hakkında) mahkeme kararları (ruhsat 

iptali, tapu iptali hk. vb.) mevcut ise incelenmekte raporda ayrıntılı olarak belirtilmektedir. 

Değere olumlu / olumsuz etkisi ve risk belirlenmektedir. 

 

İskân belgesi 

 

İskân (yapı kullanma izin) belgesi mevcut ise incelenmektedir. İskân belgesinin hangi 

kurum tarafından verildiği raporda belirtilmektedir. (Mevcut imar yetkisine sahip 

kurumdan farklı bir kurum tarafından verilmiş ise açıklanmaktadır.) Tarih ve numarası ile 

hangi ruhsata (tarih ve no kontrol edilmektedir ve ruhsat türüne dikkat edilmektedir. Yeni 

yapı, kullanım değişikliği, yenileme, ilave, kat ilavesi, tadilat ruhsatı, güçlendirme sonrası 

vb.) istinaden verildiği ile diğer bilgiler (belgeyi veren kurum, yapı ünitelerinin kullanım 

amacı, ünite sayısı, yüzölçümü, yapı taban alanı, toplam inşaat alanı) tespit edilmekte ve 

taşınmazın yerinde tespit edilen mevcut hali ile karşılaştırılmaktadır. Blok mevcut ise 

hangi bloğun iskânlı olduğu belirlenmektedir. İskânlı bölümler ve iskânsız olan bölümler 

ayrı ayrı belirtilmektedir. Türkiye’de, bazı belediyelerde örneklerine rastlanan, projeye 

aykırı yapılara iskân verme durumu tespit edilse dahi; usulsüz yapılmış olan bu işlem 
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değerleme uzmanının görüşünü değiştirmemektedir. İskân belgesi verilmiş olan yapının 

projeye aykırı bölümlerinin olması ya da binanın tamamının projeye aykırı olması 

durumunda yasal riskler net olarak raporda belirtilmektedir. Binanın tamamının yıkılması 

riski mevcut ise (yıkım masrafları da düşünülerek) sadece arsa değeri takdiri 

yapılmaktadır. Binanın bir kısmının yıkımı için risk mevcut ise bu bölümlerin yıkım 

masrafı düşünülerek değer takdiri yapılmaktadır. Projeye ve ruhsata aykırı yapılan ilaveler 

ve büyütmeler (var ise) sebebiyle ilgili belediye ve diğer kurum yetkilileri tarafından 

düzenlenen yapı tatil tutanağı (yapı durdurma zabtı) incelenmektedir. Zabtın tarihi ve 

içeriği raporda belirtilmektedir. Yapı tatil tutanağına istinaden verilen Encümen Kararı (var 

ise) incelenmektedir. Kararın tarihi ve içeriği raporda belirtilmektedir. Yıkım, para cezası 

kararı verilmiş ise yapının hangi bölümleri ile ilgili hangi olduğu tespit edilip raporda 

açıkça belirtilmektedir. 

 

İlgili dosyanın incelenmesi sonucu parsel üzerinde bulunan binanın (veya bağımsız 

bölümün); 

 

 Ruhsatsız, 

 Ruhsatlı, 

 İskanlı, 

 2981 sayılı Kanun’a (imar affı) istinaden yasallaştırılmış (ruhsat ve iskan belgeleri 

beraber verilmiş) 

 Ruhsatsız ve / veya “Kadastro Tescili ile Cins Tashihli" olması hakkında yasal durumu 

sorgulanmaktadır. 

 

Değerleme uzmanı gerekli durumlarda ilgili anıtlar kurulu, vb. ilgili kurumlarda araştırma 

yaparak taşınmazın yasal durumu ile ilgili inceleme yapmakta ve problemleri 

sorgulamaktadır.  

 

Taşınmazın yerinde tespiti 

 

Değerleme uzmanı tarafından taşınmaz bizzat yerinde görülmektedir. Sürecin daha sağlıklı 

olması için önce ilgili kurumlarda adres, parsel konumu ile yasal durum tespiti yapılmakta 
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ve ilgili yazılı veya çizili notlar alınmasının ardından taşınmazın tespiti bu bilgiler 

eşliğinde yapılmaktadır. (Tınaz, 2009). 

 

Parselin Yeryüzündeki Konumunun Sorgulanması 

 

Parselin yeryüzündeki konumunun sorgulanması aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. (Tınaz, 

2009). 

 

Semt / Mahalle Adı / Sokak No / Bina Adı / Bina No Tespiti ve Yasal Konum ile 

Karşılaştırılması 

 

Taşınmazın yerinde tespitinde; mal sahibi ya da temsilcisi beyanı ile taşınmaz görülüyor 

ise: 

 

Taşınmazın yerinde tespitinde konum krokisi çizilerek taşınmazın hangi semtte, hangi 

mahallede hangi bulvar, cadde, sokak üzerinde yer aldığı tespit edilmektedir. İlgili 

kurumlardan alınan sokak haritası, kadastral pafta, halihazır harita, imar planı veya hava 

fotoğrafları kullanılarak değerleme uzmanına yetkilisine beyan edilen taşınmazın 

bulunduğu parselin konumu doğrulanmaktadır. İlgili kurumlardan alınacak numarataj 

bilgisi yerinde doğrulanmakta ve bina no tespiti yapılmaktadır. (Araştırmanın iki sonucu 

olmaktadır:  

 

1-Gösterilen taşınmazın bulunduğu parsel yasal olarak doğru konumdadır,  

2-Gösterilen taşınmazın bulunduğu parsel yasal olarak yanlış konumdadır). Konum teyidi 

yapıldıktan sonra, semt, mahalle, bulvar, cadde, sokak, bina adı ve bina no tespit edilip 

rapora işlenmektedir. 

 

GPS cihazı kullanımı 

 

Küresel Yer Belirleme Sistemi ya da Küresel Konumlandırma Sistemi olarak da 

adlandırılan GPS cihazının kullanımı ile ilgili bilgiler aşağıda sırayla anlatılmıştır (Tınaz, 

2009). 
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GPS cihazı sayesinde beyan edilen yerin harita ya da hava fotoğrafında gösterilebilmesi 

 

Beyan edilen taşınmazın yerinde, GPS (Global Positioning System; Küresel Yer Belirleme 

Sistemi ya da Küresel Konumlandırma Sistemi) cihazı kullanılarak yapılan ölçüm sonucu 

edinilen koordinat bilgisi “Google Earth” (Çeşitli uzaklıklardan çelikmiş uydu 

fotoğraflarının birleştirilmesi ile oluşmuş görüntüleme programı) veya benzeri bir 

programa girilerek harita ve hava fotoğrafı üzerinde parselin konumu işaretlenerek raporda 

konum krokisi olarak kullanılmaktadır.(Bu işlem beyan edilen taşınmazın yasal 

konumunun tespiti için değil, haritada gösterimi için yapılmaktadır. Yasal konum tespiti 

için kullanılamaz.) 

 

Yasal konum tespiti yapılması 

 

Yasal konum tespitinde GPS cihazının kullanılabilmesi, kadastrodan alınan bilginin, illere 

göre değişen oranlarda yapılacak dönüştürme işlemine tabi tutulması ile mümkün 

olmaktadır. Bu işlem sonucunda birkaç metre hata ile yerin tespiti ve teyidi 

sağlanmaktadır. 

 

Parselin / var ise binanın kullanım tespiti 

 

Taşınmazın kullanımda mı, boş mu olduğu, kullanılmakta ise ne amaçla kullanıldığı tespit 

edilmektedir. Taşınmazın mevcut kullanım amacı ve tapu kayıtlarındaki vasfı (ya da 

taşınmazın yapı ruhsatı ya da iskan belgesinde yer alan kullanım türü) karşılaştırılmaktadır 

(“İmar durumu ve kullanım amacı uyuşmakta mıdır?”, “İşletme ruhsatı var mıdır?”, “Yok 

ise alınabilir mi?” sorularına cevaplar verilmektedir). Kullanımda ise kimin kullanımında 

olduğu araştırılmaktadır (kiracı, mal sahibi, işgalci). Bu konuda problem mevcut ise 

raporda belirtilmektedir.  

 

Bina mimari çözümlemesi (Bina mevcut ise) bina kat adedi 

 

Taşınmazın yerinde tespitinde binanın kat adedi de tespit edilerek tüm katların görüldüğü 

açıdan fotoğraflanmaktadır. Bağımsız bölüm/bölümler mevcut ise bina içinde bulunduğu 

kat tespit edilmektedir. (Bu çalışma onaylı projede belirtilen katı ve taşınmazın yerindeki 

katı karşılaştırılarak yapılmaktadır.) 
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Blok mevcut ise parseldeki yasal konumunun tespiti 

 

Taşınmazın bulunduğu bloğun onaylı projede belirtilen konumu ve mal sahibi veya 

temsilcisi tarafından beyan edilen taşınmazın bulunduğu bloğun yerindeki konumu(vaziyet 

planına göre)karşılaştırılarak doğrulanmakta, olumsuz bir durum tespit edilir ise değerleme 

uzmanı tarafından raporda belirtilmektedir. Konum olarak doğru ise yerindeki blok no, 

blok adı tespiti yapılarak rapora işlenmektedir. 

 

Bağımsız bölüm / bölümler mevcut ise binadaki konumunun tespit edilmesi 

 

Taşınmazın onaylı projede belirtilen konumu ve mal sahibi veya temsilcisi tarafından 

beyan edilen taşınmazın yerindeki konumu karşılaştırılarak doğrulanmakta olup (kat, 

kattaki konum, yön açısından), olumsuz bir durumu tespit edilir ise değerleme uzmanı 

tarafından raporda belirtilmektedir. (Katlara göre toplam bağımsız bölüm sayısı bilgisi de 

raporlarda verilmektedir.) 

 

Ölçüm 

 

Parsel ve bina ölçümü olmak üzere iki şekildedir. (Tınaz, 2009). 

 

Parsel ölçümü 

 

Parsellerin ölçümü GPS cihazı ile yapılabilmektedir. Ayrıca uzun menzilli lazer ölçüm 

cihazları da kullanılabilmektedir. 

 

Bina ölçümü 

 

Lazermetre ya da şerit metre ile yapılmaktadır. Değerlemeye konu olan taşınmaz bağımsız 

bölüm ise içeriden ölçüm yapılmaktadır (Projeye aykırı imalatlar tespit edilir ise, bu 

aykırılıklar raporda proje üzerinde şematik olarak belirtilmekte, yapılan tadilatların binanın 

yıkımına neden olabilecek türde olup olmadığı sorgulanmaktadır.) Binanın parsele 

oturumu ya da büyütüldüğü konusunda şüpheler mevcut ise bina ölçüleri ve büyüklüğü ve 

binanın parsele oturumu ölçüm ile sorgulanmaktadır. 
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Fotoğraflama 

 

Bina mevcut ise bina dışından, bina mevcut değil ise parseli tanımlayıcı açılardan fotoğraf 

alınmaktadır. Raporda yer alacak fotoğraflar ile ilgili net bilgiler verilmektedir. Fotoğrafta 

taşınmazın hangi bölümünün yer aldığı raporda açıkça belirtilmektedir.  

 

Diğer tespitler 

 

Taşınmazın hakim olduğu manzara değerlendirilerek değere yansıtılmaktadır. Bunun etkisi 

raporda belirtilmektedir. “Manzaranın kapanma riski mevcut mudur?”, “Kapanmayacak 

durumda mıdır?” soruları cevaplanmaktadır. Arsa değerlemesi yapılıyor ise parselin eğim 

durumu incelenmektedir. Yapı yapılması için gerekli hafriyat ve inşaat maliyeti de 

düşünülerek değer takdiri yapılmaktadır. 

 

Bina teknik, tesisat ve dekorasyon analizi 

 

Yapı cinsi 

 

Yapı cinsi, yüzeysel olarak gözlem ve dokunma ile tespit edilmektedir. Yapının betonarme 

karkas, kargir yığma, ahşap, çelik karkas, betonarme prefabrik vb. olduğu tespit 

edilmektedir. Tespit edilen yapı cinsi, yapı ruhsatı ve iskan belgesinde yer alan bilgiye 

göre sorgulanmaktadır (Fark mevcut ise ve bu bilgi değerlendirilerek raporda sunulmakta 

ve yaratacağı problemler belirtilmektedir). 

 

Bina yapım yılı 

 

Bina yapım yılı, normal süreçte iskan belgesinin alındığı tarih olarak kabul edilebilir. Fakat 

ülkemizdeki yapılarının büyük oranda iskan belgesinin bulunmaması sonucunda yapı 

ruhsatı tarihinden 1-2 yıl sonrası alınabilir. Buna rağmen bazı yapıların da inşaatının uzun 

sürdüğü ve inşaat esnasında problemler, yapı durdurma, ruhsat yenileme vb. durumların 

yazışmalarda tespiti halinde yazışmalardan elde edilen veriye göre yapım yılı 

belirtilmektedir. Binanın mimari tipi, kat yüksekliği, pencere boyutları, mevcut yıpranma 

durumu vb. analizler yapım yılının belirlenmesinde faydalı olmaktadır. 
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Otopark durumu 

 

Parselde ya da taşınmaz bünyesinde açık otopark, kapalı otopark bulunma durumu ya da 

diğer özel veya kamusal otoparklara yakınlık sorgulanmaktadır.  

 

Hasar durumu 

 

Kolon ve kirişlere bakılarak gözlemsel olarak hasar tespiti yapılmaktadır. Ayrıca ilgili 

belediyede güçlendirme ile ilgili ruhsat ve iskan belgeleri mevcut ise incelenmelidir 

(Yapıda hasar oluşmuş ve bu durum ile ilgili yazışmalar mevcut ise ilgili imar arşiv 

dosyasında ya da belediye hasar raporlarından ulaşılabilmektedir.) Hasar durumu olarak; 

hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, güçlendirme yapılmış vb. durumlar tespit 

edilmektedir. 

 

Mevcut tesisat 

 

Şehir suyu veya kuyu suyu, elektrik, jeneratör, doğalgaz, telefon, jeotermal enerji, rüzgar 

enerjisi, güneş enerjisi, ısıtma, soğutma sistemleri vb. tesisat incelenmektedir. 

 

Dekorasyon 

 

Dekorasyon özellikleri; döşemeler, duvarlar, ıslak hacim kaplamaları, kapı ve pencereler 

ile özel bölümler; havuz, sauna, jakuzi vb. incelenmektedir. 

 

Çevre analizi 

 

Çevre analizi; taşınmazın türüne göre değişen ve değerini etkileyebilecek çevresel 

etkenlerin incelenmesi ile gerçekleşmektedir. Bu etkenler aşağıda sıralanmıştır: (Tınaz, 

2009). 

 

 Taşınmazın bulunduğu yerleşimin nüfusu ( gündüz nüfusu, gece nüfusu), 

 Ekonomik ortam (ülke ve yerel düzeyde), 

 Sosyo-kültürel ortam (çöküntü alanı, düşük gelir seviyesi, orta gelir seviyesi, yüksek 

gelir seviyesi, elit tabakanın yaşadığı çevre), 
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 Taşınmazın vasfına uygun veya uygun olmayan konumda olması (konut ise gece nüfusu 

önemlidir, ticari ise gündüz nüfusu ve nüfus hareketliliği veya yoğunluğu önemlidir), 

 Merkezlere uzaklık veya yakınlık, 

 Ulaşım bağlantılarının iyi ya da kötü olması; havaalanı, liman, tren, metro, tramvay, 

otobüs istasyonlarına, duraklarına uzaklık veya yakınlık, 

 Üst yapı ve altyapı durumu (yol, kanalizasyon), 

 Sosyal tesisler (eğitim, spor, kültür, kamu tesisleri), ticari tesisler vb. tesislere ve 

çalışma alanlarına yakınlık veya uzaklık, 

 Olumsuz, tehlikeli, zarar verici, tehdit edici, ses ve koku yayıcı tesislere, alanlara, 

uzaklık veya yakınlık (hapishane, çöp toplama alanı, ses koku yayıcı sanayi tesisleri, 

silah/barut fabrikası, yüksek gerilim hattı, akarsu taşkın alanı, nükleer enerji santrali), 

 Diğer etkenler(benzin istasyonları için trafikteki günlük araç sayısı, oteller için hava, 

kara, deniz yolu ile yerleşime gelen turist sayısı ve sosyal, ekonomik, etnik vb. sınıfları) 

 

Değerleme tahmini 

 

Değerlemenin amacına göre değer takdiri yapılması için elde edilen veriler 

değerlendirilerek rapor sonucunda değer takdir işlemi yapılmaktadır. Raporlarda, Uluslar 

arası Değerleme Standartları’ na göre değerin tanımı ile türü belirtilerek değer takdiri 

yapılmaktadır. Yapı (mevcut ise) projeye uygun ise toplam piyasa değeri ile acil satış 

değeri raporda belirtilmektedir. Yapının bir kısmında veya tümünde projeye aykırılık 

mevcut ise yasal süreçler sonucu oluşması muhtemel riskler düşünülerek değer takdiri 

(yasal değer) yapılmaktadır. Ayrıca raporu talep eden karar vericinin (yatırımcı, bankacı 

vb.) talebi olur ise, mevcut durum değeri de rapora eklenebilmektedir. Bu takdir “mevcut 

durumun yasal olması halinde” notu ile yapılmaktadır. (Tınaz, 2009). 

 

Değerleme raporu 

 

Karar vericilere yol göstermek amacıyla hazırlanan taşınmaz değerleme raporlarında 

yukarıda anlatılan ve altı çizilen araştırmaların sonuçları ile değeri etkileyecek tüm 

durumlar belirtilerek değer takdirinin hangi bilgilere dayandığı net olarak açıklanmaktadır 

(Tınaz, 2009). 
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Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak değerleme raporunun en az üç 

nüsha halinde hazırlanması ve en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması 

zorunludur. 

 

Rapor bilgileri 

 

 İçindekiler  

 Raporun tarihi  

 Raporun numarası  

 Raporun türü  

 Raporu hazırlayanların ad ve soyadları  

 Sorumlu değerleme uzmanının adı soyadı  

 Değerleme tarihi  

 Dayanak sözleşmesinin tarih ve numarası  

 

Değerleme şirketini ve müşteriyi tanıtıcı bilgiler 

 

 Şirketin unvanı ve adresi  

 Müşteriyi tanıtıcı bilgiler ve adresi  

 Müşteri taleplerinin kapsamı ve varsa getirilen sınırlamalar  

 

Değerleme konusu hakkında bilgiler 

 

 Taşınmazın yeri, konumu, tanımı ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler  

 Tapu, plan, proje, ruhsat, şema vb. dokümanlar  

 Değerlemesi yapılan taşınmaz ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen alım 

satım işlemlerine ve taşınmazın hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin 

bilgi  

 Değerlemesi yapılan taşınmaz ile ilgili devredilebilmesine ilişkin bir sınırlama olup 

olmadığı hakkında bilgi, varsa söz konusu taşınmazın gayrimenkul yatırım ortaklığı 

portföyüne alınmasına sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde engel teşkil 

edip etmediği hakkındaki görüş  
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 Değerlemesi yapılan projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerin alınıp 

alınmadığı, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata bağlanması için yasal gerekliliği 

olan tüm belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olup olmadığı hakkında bilgi ve 

projenin gayrimenkul yatırım portföyüne alınmasına sermaye piyasası mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde bir engel olup olmadığı hakkındaki görüş  

 Değerlemesi yapılan projeler ile ilgili olarak, 26/06/001 tarih ve 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun uyarınca denetim yapan yapı ve denetim kuruluşu ve 

değerlemesi yapılan taşınmaz ile ilgili olarak gerçekleştirdiği denetimler hakkındaki 

bilgi.  

 

Değerlemesi yapılan taşınmaza ilişkin bilgiler 

 

 Mevcut ekonomik koşulların, taşınmaz piyasasının analizi, değerleme işlemini olumsuz 

yönde etkileyen veya sınırlayan faktörler  

 Taşınmazın yapısal, inşaat özellikleri,  

 Fiziksel değerlemede baz alınan veriler  

 Taşınmazın teknik özellikleri ve değerlemede baz alınan veriler  

 Değerleme işleminde kullanılan varsayımlar ve bunların kullanılma nedenleri  

 Kullanılan değerleme tekniklerinin açıklayıcı bilgiler ve bu yöntemlerin seçilmesinin 

nedenleri  

 Üzerinde proje gerçekleştirilen boş arazi ve proje değerleri  

 Nakit/Gelir akımları analizi  

 Maliyet oluşumları analizi  

 Değerlemede esas alınan benzer satış örneklerinin tanım ve satış bedelleri ile bunların 

seçilmesinin nedenleri  

 Kira değeri analizi ve kullanılan veriler  

 Taşınmazın ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi  

 En yüksek ve en iyi kullanım değerleri analizi  

 Müşterek veya bölünmüş kısımların değerleme analizi  
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Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

 Farklı değerleme metotlarının ve analiz sonuçlarının uyumlaştırılması ve bu amaçla 

izlenen yöntemin ve nedenlerinin açıklanması  

 Asgari bilgilerden raporda yer verilmeyenlerin niçin yer almadıklarının gerekçeleri  

 Yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediği ve mevzuat uyarınca alınması gereken 

izin ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak mevcut olup olmadığı hakkında görüş  

 Değerlemesi yapılan taşınmazın, projesinin veya taşınmaza bağlı hak ve faydaların, 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföyüne alınmasında sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde bir engel olup olmadığı.  

 

Sonuç 

 

 Sorumlu değerleme uzmanının sonuç cümlesi  

 Nihai değer takdiri  

Değer takdirinde aşağıdaki esaslara uyulması şarttır: 

 Peşin satış fiyatı esas alınarak Türk Lirası üzerinden nihai değer takdirinin yapılması  

 Değerlemenin katma değer vergisi hariç yapılması ile ilgili katma değer tutarının da 

eklenerek toplam değere ulaşılması  

 Taşınmaz projelerinin değerlemesinde projenin değerleme tarihi itibariyle bitirilmiş 

olması varsayımı ile Türk Lirası üzerinden ve ayrıca değerleme tarihi itibariyle 

tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil Türk Lirası üzerinden değerinin takdir 

edilmesi.  

 

2.3. Yapay Zeka 

 

Akıl kelimesi toplumda genellikle insanların zeka düzeyini ifade etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Sıklıkla akıl kavramı zekayla karıştırılmaktadır. Oysa akıl, düşünme, 

anlama, kavrama, idrak etme, karar verme ve önlem alma yetenekleridir. Akıl aynı 

zamanda muhakeme ve bilgi elde etme gücü olarak ta tanımlanabilir. Zeka, gerçekleri 

algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamıdır. Her insan doğuştan belirli 

bir zekaya sahiptir. Zeka belirli bir konuda çalışılarak, öğretilerek, eğitilerek edilen bilgi ve 
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birikimlerle, deneyimlere dayalı becerilerle geliştirilebilir. İlk kez karşılaşılan ya da ani 

olarak gelişen bir olaya uyum sağlayabilme, anlama, öğrenme, analiz yeteneği, beş 

duyunun, dikkatin ve düşüncenin yoğunlaştırılması zeka ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Zeka yazılım veya tümleşik yongalarla taklit edilebilmektedir. Bu durumda zeka, yapay 

zeka olarak adlandırılmaktadır (Elmas, 2011: 21).  

 

Yapay zeka, insanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak 

bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır (Altuntaş ve Çelik, 1998:21).  

 

Yapay zekayı insanlarda, hayvanlarda ve makinelerde zeki davranışın ne olduğunu 

inceleyen ve insan yapımı aygıtların nasıl bu tip davranışlar sergileyeceğini bulmaya 

çalışan bir bilim dalı (Whitby, 1998: 17) olarak tanımlamakta mümkündür. 

 

İnsan beyni dünyanın en karmaşık makinesi olarak kabul edilebilir. İnsan beyni sayısal bir 

işlemi birkaç dakikada yapabilmesine karşın; idrak etmeye yönelik olayları çok kısa bir 

sürede yapar. Bilgisayarlar çok karmaşık sayısal işlemleri anında çözebilmelerine karşın 

idrak etme ve deneyimlerle kazanılmış bilgileri kullanabilme noktasında çok yetersizdirler. 

Bu olayda insanı ya da insan beynini üstün kılan temel özellik, sinirsel algılayıcılar 

vasıtasıyla kazanılmış ve göreli olarak sınıflandırılmış bilgileri kullanabilmesidir. Uzman 

sistemler, bulanık mantık, genetik algoritma ve yapay sinir ağları gibi yapay zeka 

teknikleri özellikle son yıllarda, geniş bir araştırma ve uygulama alanı bulmaktadırlar. 

Genel olarak yapay sinir ağları, insan beyninin sinir ağlarını taklit eden bilgisayar 

programlarıdır. Yapay sinir ağları bir anlamda paralel bilgi işleme sistemi olarak 

düşünülebilir. Yapay sinir ağlarına bu bilgiler ilgili olaya ait örnekler üzerinde eğitilerek 

verilir. Böylelikle, örnekler sayesinde açığa çıkarılmış özellikler üzerinde çeşitli 

genelleştirilmeler yapılarak daha sonra ortaya çıkacak ya da o ana kadar hiç rastlanmamış 

olaylara da çözümler üretilmektedir (Elmas, 2011: 21-22).  

 

Yapay zekanın amaçları 

 

Yapay zekanın amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Altuntaş ve Çelik, 1998: 18); 

 

 İnsan beyninin fonksiyonlarını bilgisayar modelleri yardımıyla anlamaya çalışmak, 
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 İnsanların sahip olduğu zihinsel yetenekleri, bilgi kazanma, öğrenme ve buluş yapmada 

uyguladıkları strateji, yöntem ve teknikleri araştırmak, 

 Bu öğrenme yöntemlerini biçimsel hale getirmek ve bilgisayarlarda bilgi sistemleri 

halinde uygulamak, 

 İnsanların bilgisayar kullanımını kolaylaştıracak insan/bilgisayar ara bilimleri 

geliştirmek, 

 Belli bir uzmanlık alanı içindeki bilgileri bir bilgi sistemi (veya uzman sistem) halinde 

toplamak, 

 Geleceğin bilgi toplumunun kurulmasında önemli rol oynayacak genel bilgi sistemleri 

geliştirmek, 

 Yapay zeka iş yardımcıları ve zeki robot timleri geliştirmek, 

 Bilimsel araştırma ve buluşlarda yararlanmak üzere, araştırma yardımcıları geliştirmek  

 

Yapay zeka uygulamaları 

 

Yapay zeka uygulamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Uğur, 2007); 

 

 Bilgisayar Bilimleri, 

 Robotik, 

 Doğal Arabirimler, 

 Sinirsel Ağlar, 

 Bulanık Mantık, 

 Sanal Gerçeklik  

 

Yapay zeka teknikleri 

 

Yapay zeka teknikleri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir (Altuntaş ve Çelik, 1998: 54); 

 

 Yapay Sinir Ağları, 

 Bulanık Mantık, 

 Sezgisel Algoritmalar (Genetik Algoritmalar, Tabu Arama, Karınca Algoritması, Isıl 

İşlemler, Bağışıklık Sistemi vb.) 

 Uzman Sistemler.  
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2.3.1. Yapay sinir ağları 

 

Yapay Sinir Ağları, insan beyninin görsel verileri işleme ve nesneleri tanımayı öğrenme 

prensibine dayanmaktadır. 1800’ler de insan zihni ve beyninin nasıl çalıştığına dair 

araştırmaların yapıldığı tarihlere uzanmaktadır (Dikmen ve Saraç, 2012). 

 

Günümüzde bilgi işleme büyük çoğunlukla sayısal bilgisayarlar ile gerçekleştirilmektedir. 

Bu durum bilgi işlemenin sayısal bilgisayarlara bağımlı olduğu gibi yaygın bir yanılgıya 

yol açmıştır. Fakat bilgi biliminin temelini oluşturan disiplinlere baktığımızda bilgi 

işlemenin kendi ortamlarında hayatta kalmak için mücadele eden canlılarla birlikte ortaya 

çıktığını ve bütün bilgisayarlar tarafından işlenen bilginin bunun sadece küçük bir 

parçasını oluşturduğunu görürüz. Gerçekte bilgi işlem makinelerinin değişik türlerini 

ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmalar, sayısal bilgisayar dünyasındaki baş döndürücü 

gelişmelerin gölgesinde kalmasına rağmen devam etmektedir. Bu araştırmaların bir yönünü 

insanların ve diğer canlıların sahip olduğu yapıları, işletim ilkelerini taklit eden bir bilgi 

işletim sistemini geliştirmek oluşturmaktadır. Yapay sinir ağları insan beyninden 

esinlenerek geliştirilmiş ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla birbirlerine bağlanan ve her biri 

kendi belleğine bağlı işlem elemanlarından oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi işleme 

yapılarıdır. Yapay sinir ağları bir başka deyişle biyolojik sinir ağlarını taklit eden 

bilgisayar programlarıdır (Elmas, 2011: 22-23). 

 

Yapay sinir ağları üç temel özelliği ile insan beynine çok benzer 

 

 Yapıları elektronik olarak tasarlanmış veya bir algoritma sonucu oluşturulmuş nöronlar 

ve bunları birbirine bağlayan bağlantılardan oluşur. 

 Nöral devrelerde bilgi, bir öğrenme sonucunda kazanılır. 

 Nöronlar arası bağlantı kuvveti (sinaptik ağırlıklar) bilgiyi saklamakta kullanılır (Bulut, 

2011) 

 

Yapay sinir ağları bir programcının geleneksel yeteneklerini gerektirmeyen kendi kendine 

öğrenme düzenekleridir. Bu ağlar öğrenmenin yanı sıra, ezberleme ve bilgiler arasında 

ilişkiler oluşturma yeteneğine de sahiptir (Elmas, 2011: 23).  
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Yapay sinir ağları, sinir hücrelerinin kendi aralarında çeşitli şekillerde bağlanmasıyla 

oluşturulur. Sinir hücreleri genellikle katmanlar halinde düzenlenir. Bilgisayarlarda yazılım 

olarak oluşturulduğu gibi, elektronik devrelerle de gerçeklenebilir. Yapay sinir ağları 

istenen amaca ulaşabilmek için sistemin eğitilmesini sağlayan öğrenme algoritmalarını da 

kapsar ve değişen koşullara göre kendini yenileyebilmek için öğrendiklerini unutma 

yeteneğine de sahiptir (Bulut, 2011; Uğur, 2007) 

 

Yapay sinir ağları günümüzde geliştirilmiş en güncel ve en mükemmel örüntü tanıyıcı ve 

sınıflandırıcılardan sayılabilirler; bu ağları bu kadar güncel yapan da, eksik bilgiler ile 

çalışabilme ve normal olmayan verileri işleyebilme yetenekleridir. Özellikle çok sayıda 

veriyi işleyebilme gerektiren işlerde çok avantajlı sonuçlar üretebilmektedirler. 

Günümüzde birçok problem aslında şekil tanıma problemi haline getirebilmekte ve ondan 

sonra çözülmektedir. Bu nedenle, yapay sinir ağlarının kullanılabileceği birçok alan vardır 

(Öztemel, 2006: 35; Bulut, 2011). 

 

Yapay sinir ağları insan beynini bazı organizasyon ilkelerine benzeyen özellikleri 

kullanmaktadır. Yapay sinir ağları bilgi işleme sistemlerinin yeni neslini temsil eder. Genel 

olarak yapay sinir ağları model seçimi ve sınıflandırılması, işlev tahmini, en uygun değeri 

bulma ve veri sınıflandırılması gibi işlerde başarılıdır. Geleneksel bilgisayarlar ise özellikle 

model seçmek işinde verimsizdir ve sadece algoritmaya dayalı hesaplama işlemleri ile 

kesin aritmetik işlemlerde hızlıdırlar. Birçok yapay sinir ağı tahmin tipi bulunmakla 

birlikte bazılarının kullanımı diğerlerinden daha yaygındır. En çok kullanılan yapay sinir 

ağı, geri yayılımı yapay sinir ağı olarak bilinendir. Bu tip yapay sinir ağı tahmin ve 

sınıflandırma işlerinde çok iyi sonuçlar vermektedir. Bir sinir ağının en temel bileşeninin 

beynin yapısından esinlenerek geliştirilmelerine karşı, bazı özellikleri beyinle aynı 

değildir. Bazı özelliklerinin ise beyinde biyolojik karşılığı yoktur. Bununla birlikte sinir 

ağları biyolojik beyinle büyük benzerlikler gösterir ve bu nedenle terimlerin büyük kısmı 

sinir biliminden alınmıştır (Elmas, 2011: 23-25). 

 

Yapay sinir ağının tanımı 

 

Yapay sinir ağları, biyolojik sinir sistemlerindekine benzer şekilde çalışan bir bilgi işleme 

sistemi olarak tanımlanabilir (Hamzaçebi, 2011: 11). 
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Yapay sinir ağı; deneyime dayalı bilgiyi depolamaya ve bu bilgiyi kullanıma sunmaya 

yönelik doğal bir eğilim içinde olan yoğun paralel dağıtılmış bir işlemcidir (Hamzaçebi, 

2011: 11). Yani temelinde zeka gerektiren işlemlerden oluşan bilgi işleme özelliği 

bulunmaktadır. Bu sistem tek yönlü bağlantılar ile birbirine bağlanan işlem elemanlarından 

oluşmaktadır. Hedef elemanı bir tane olup isteğe göre çoğaltılabilir. Yapay sinir ağları 

yaklaşımının temel düşüncesi ile insan beyninin fonksiyonları arasında benzerlik vardır. 

Bu yüzden yapay sinir ağları sistemine insan beyninin modeli denilebilir. Çevre şartlarına 

göre davranışlarını şekillendirebilir. Girişler ve istenen çıkışların sisteme verilmesi ile 

kendini farklı cevaplar verebilecek şekilde ayarlayabilir. Ancak son derece karmaşık bir 

içyapısı vardır. Hedef elemana ulaşmak için veri seti analiz edilir. Bu analiz esnasında 

programın yaptığı denklemler bilinmemekte olup herhangi bir denkleme bağlı 

çalışmamaktadır (Saraç, 2012) 

 

Yapay sinir ağının yapısı 

 

Biyolojik sinir ağlarının performansları küçümsenemeyecek kadar yüksek ve karmaşık 

olayları işleyebilecek yetenektedir. Yapay sinir ağları ile bu yeteneğin bilgisayara 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

Biyolojik sinir ağları insan beyninin çalışmasını sağlayan en temel taşlardan birisidir. 

İnsanın bütün davranışlarını ve çevresini anlamasını sağlarlar. Biyolojik sinir ağları beş 

duyu organından gelen bilgiler ışığında geliştirdiği algılama ve anlama mekanizmalarını 

çalıştırarak olaylar arasındaki ilişkileri öğrenir. Duyu organlarından gelen bilgiler 

(sinyaller) beyin sinir sistemi sayesinde beyine taşınır ve beynin oluşturduğu kararları da 

yine sinir sistemi tarafından vücudun organlarına eylem olarak gönderilir (Öztemel, 2006: 

45-46). 

 

Temel bir biyolojik sinir hücresi sinapsler, soma, axon ve dentritelerden oluşmaktadır. 

Snapsler sinir hücreleri arasındaki bağlantılar olarak görülebilir. Bunlar fiziksel bağlantılar 

olmayıp bir hücreden diğerine elektrik sinyallerinin geçmesini sağlayan boşluklardır. Bu 

sinyaller somaya giderler. Soma bunları işleme tabi tutar, sinir hücresi kendi elektrik 

sinyalini oluşturur ve axon aracılığıyla dentritelere gönderir. Dentritler ise bu sinyalleri 

snapslere göndererek diğer hücrelere gönderilir. İki hücrenin birbirleri ile bilgi alış verişi 

snaptik bağlantılarda neurotransmitterlar yolu ile sağlanmaktadır. Verilen özellikte 
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milyarlarca sinir hücresi bir araya gelerek sinir sistemini oluşturmaktadır. Yapay sinir 

ağları biyolojik hücrelerin bu özelliklerinden yararlanarak geliştirilmiştir (Öztemel, 2006: 

47-48). 

 

Biyolojik sinir ağlarının sinir hücreleri olduğu gibi yapay sinir ağlarının da yapay sinir 

hücreleri vardır. Yapay sinir hücreleri mühendislik biliminde süreç elemanları olarak da 

adlandırılmaktadır. Her süreç elemanının 5 temel elemanı vardır. Bunlar:  

 

Girdiler 

 

Bir yapay sinir hücresine dış dünyadan veya kendi kendisinden gelen bilgilerdir. 

 

Ağırlıklar 

 

Ağırlıklar bir yapay hücreye gelen bilginin önemini ve hücre üzerindeki etkisini gösterir. 

Ağrılığın değerinin artı veya eski olması etkinin olmadığını gösterir. Ağırlıklar değişken 

veya sabit değerler olabilirler (Öztemel, 2006: 49). 

 

Toplama fonksiyonu 

 

Bu fonksiyon, bir hücreye gelen net girdiyi hesaplar. Burada her gelen girdi değeri kendi 

ağırlığı ile çarpılarak toplanır. Böylece ağa gelen net girdi bulunmuş olur. Bu şu şekilde 

formülize edilmektedir (Öztemel, 2006: 49). 

Eşitlik 0.1 Toplama fonksiyonu 

  NET=                                                                                 (2.1.) 

 

Burada G girdileri, A ise ağırlıkları, n ise bir hücreye gelen toplam girdi (süreç elemanı) 

sayısını göstermektedir. Yalnız yapay sinir ağlarında daima bu formülün kullanılması şart 

değildir. Her süreç elemanı bağımsız olarak farklı bir toplama fonksiyonuna sahip 

olabilecekleri gibi hepsi aynı süreç elemanına sahip elemanına sahip olabilir. Hatta ağın 

bazı süreç elemanları grup halinde aynı toplama fonksiyonuna sahip olabilir. Diğerleri ise 

farklı fonksiyonlar kullanabilirler. Bu tamamen tasarımcının kendi öngörüsüne dayanarak 

verdiği karara bağlıdır (Öztemel, 2006: 49). 
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Aktivasyon fonksiyonu 

 

Bu fonksiyon, hücreye gelen net girdiyi işleyerek hücrenin bu girdiye karşılık üreteceği 

çıktıyı belirler. Toplama fonksiyonunda olduğu gibi aktivasyon fonksiyonu olarak da 

çıktıyı hesaplamak içinde değişik formüller kullanılmaktadır. Bir problem için en uygun 

fonksiyonda yine tasarımcının denemeleri sonucunda belirleyebileceği bir durumdur. 

Uygun fonksiyonu gösteren bir formül bulunmuş değildir. Günümüzde en yaygın olarak 

kullanılan çok katmanlı algılayıcı modelinde genel olarak aktivasyon fonksiyonu olarak 

sigmoid fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyon şu formül ile gösterilmek (Öztemel, 

2006: 50): 

 

Eşitlik 0.2 Aktivasyon fonksiyonu 

F(Net) =                                                                                  (2.2) 

 

Burada net süreç elemanına gelen net girdi değerini göstermektedir. Bu değer toplama 

fonksiyonu kullanılarak belirlenmektedir (Öztemel, 2006: 50). 

 

Hücrenin çıktısı 

 

Aktivasyon fonksiyonu tarafından belirlenen çıktı değeridir. Üretilen çıktı dış dünyaya 

veya başka bir hücreye gönderilir. Bir süreç elemanının birden fazla girdisi olmasına 

rağmen sadece bir çıktısı olmaktadır. Yapay sinir hücreleri bir araya gelerek yapay sinir 

ağını oluştururlar. Sinir hücrelerinin bir araya gelmesi rastgele olmaz. Genel olarak 

hücreler 3 katman halinde ve her katman içinde paralel olarak bir araya gelerek ağı 

oluştururlar. Bu katmanlar (Öztemel, 2006: 51-52): 

 

Girdi katmanı: Bu katmandaki süreç elemanları dış dünyadan bilgileri alarak ara 

katmanlara transfer etmekle sorumludur. 

 

Ara katmanlar: Girdi katmanından gelen bilgiler işlenerek çıktı katmanına gönderirler. Bu 

bilgilerin işlenmesi ara katmanlarda gerçekleştirilir. Bir ağ için birden fazla ara katmanı 

olabilir. 
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Çıktı katmanı: Bu katmandaki süreç elemanları ara katmandan gelen bilgileri işleyerek 

ağın girdi katmanından sunulan girdi seti (örnek) için üretmesi gereken çıktıyı üretir. 

Üretilen çıktı dış dünyaya gönderilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.6. Yapay sinir ağı katmanlarının birbirleri ile ilişkileri 

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi yapay sinir ağlarının genel çalışma prensibi, bir girdi setini 

(örnekleri) alarak onları çıktı setine çevirmek şeklinde açıklanabilir. Bunun için ağın 

kendisine gösterilen girdiler için doğru çıktıları üretecek hale gelmesi (yani eğitilmesi) 

gerekmektedir. Ağa gösterilecek örnekler öncelikle bir vektör haline getirilir. Bu vektör 

ağa gönderilir ve ağ bu vektör için gerekli çıktı vektörünü üretir. Ağın parametre değerleri 

doğru çıktıyı üretecek şekilde düzenlenir. Girdi vektörü nümerik değerlerden oluşan 

vektörler olabilir.  Girdi ve çıktı vektörlerinin tasarımı ağı geliştiren kişi tarafından 

belirlenir ve örnekler (girdiler) belirlenen formatta toplanarak eğitim esnasında ağa 

gösterilir. Bir yapay sinir ağı, herhangi bir girdi vektörünü çıktı vektörüne nasıl 

dönüştürdüğü konusunda bir bilgi vermez. Mühendislik açısından bakıldığında yapay sinir 

ağları kara kutu gibi görülebilirler. Kara kutu dışarıdan bilgileri alıp, dışarıya ürettiği 

çıktıları vermektedir. İçeride neler oluşturduğu ise bilinmemektedir. Diğer bir deyişle, 

yapay sinir ağının sonuçları nasıl oluşturduğunu açıklama yeteneği yoktur (Öztemel, 2006: 

54). 

 

Bütün yapay sinir ağları; sinirler, bağlantılar ve aktarım işlevlerine bağlı olduğu için, farklı 

mimariler, yapılar ya da sinir ağları arasında bir benzerlik bulunmaktadır. Çeşitliliğin 

 

  
  
 Ç

ık
tı

 

B
il

g
il

er
i 

  
  
  
  
A

rs
a

 

K
a

tm
a

n
la

r 

  
  
 G

ir
d

i 

K
a

tm
a

n
ı 

   
  
  
G

ir
d

i 

B
il

g
il

er
i 

  
  
 Ç

ık
tı

 

k
a

tm
a

n
ı 

Yapay Sinir Ağı 

 



75 

çoğunluğu farklı öğrenme kurallarından ve bu kuralların bir ağın yapısını nasıl 

değiştirdiğinden kaynaklanmaktadır.  

 

Öğrenme yöntemlerine göre ağ yapıları (Elmas, 2011: 63);    

                                                        Ağ Yapıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7. Öğrenme yöntemlerine göre ağ yapıları 

 

Yapay sinir ağlarının türleri 

 

Yapay sinir ağlar tiplerine, katman sayılarına, yapılarına ve öğrenme algoritmalarına göre 

sınıflandırılabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

Danışmansız  Danışmanlı 

- Hopfield Ağı 

- Olasılıksal Sinir Ağları 

- Uyarlanır Rezonans Ağı 

- Özörğütlemeli Harita Ağı 

- Boltzman Makinesi 

- Hamming Ağı 

- Geri Yayma İçine Özörğütlemeli Harita Ağı 

- İki Yönlü Çağrışım Belleği 

- Yığın Ağı 

- Karşı Yayma Ağı 

- Öğrenme Vektör Nicelendirmesi 

- Rekabetçi Öğrenme Ağları 

- Perceptron 

- Çok katmanlı Perceptron 

- Geri Yayılım 

- Daha yüksek düzeyli sinir ağı 

- İşlevsel bağ ağı                
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Şekil 2.8. Yapay sinir ağlarının sınıflandırılması 

 

Yapay sinir ağları, tipine, öğrenme yöntemine, yapısına ve katman sayısına göre dört 

gurupta sınıflandırılır. 

 

Tipine göre yapay sinir ağları 

 

Yapay sinir ağları nöronlar arasındaki bağlantıların yapısına göre ileri beslemeli ve geri 

beslemeli olmak üzere iki sınıfta incelenirler. 

 

i. İleri Beslemeli Ağlar: Verilerin girdi birimlerinden çıktı birimlerine ileri doğru aktığı ağ 

yapısıdır (Hamzaçebi, 2011: 20). Bu ağlar çok katmanlı ileri beslemeli ağlar olarak 

isimlendirilir (Elmas, 2011: 56). 

ii. Geri Beslemeli Ağlar: Veri akışının sadece ileriye doğru değil geriye doğru da 

olabileceği ağ yapısıdır (Hamzaçebi, 2011: 20). 

 

Geri beslemeli ağ mimarileri, genellikle danışmansız öğrenme kurallarının uygulandığı 

ağlarda kullanılmaktadır. Geri beslemeli ağlarda isminden de anlaşılacağı gibi bir tür geri 

besleme işlemi vardır (Elmas, 2011: 57). 
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Öğrenme yöntemine göre yapay sinir ağları 

 

Yapay sinir ağlarının en temel özelliği öğrenme yeteneğidir (Hamzaçebi, 2005). Yapay 

sinir ağları beyne benzetilmiş, sistemlerin basitleştirilmiş matematik modelleri gibi 

düşünülebilir. Bu işlem paralel bağlı bilgisayar ağı gibidir. Fakat programlarla özel iş 

yapan geleneksel bilgisayarların aksine eğitilebilir. Yani olayları, yeni bağlantıları ve yeni 

işlemsel bağlantıları öğrenebilir . Yapay sinir ağı kullanılmadan önce eğitilmelidir. Eğitme 

işlemi, sinir ağına giriş ve çıkış bilgileri sunmaktan oluşur. Bu bilgiler genellikle eğitme 

kümesi olarak tanımlanır. Yani, her bir giriş kümesi için uygun çıkış kümesi ağa 

sağlanmalıdır (Elmas, 2011: 88-89). 

 

i. Öğretmenli Öğrenme: Ağın eğitiminde, çıktıların istenen değerleri ağa tanıtabiliyorsa, 

bu tip öğrenme, öğretmenli öğrenme adını alır. Girdi ve çıktı kümeleri ağa verilir. Ağ, 

girdiyi işleyerek kendi çıktısını üretir ve gerçek çıktı ile karşılaştırır, öğrenme metodu 

sayesinde, mevcut hatayı en aza indirmek için bağlantılardaki ağırlıklar yeniden 

düzenlenir. Bu işlem kabul edilebilir bir hata seviyesine ulaşıncaya kadar devam eder. 

Algılayıcı, geri yayılım ağı ve Boltzmann makinesi en yaygın kullanılan öğretmenli 

ağlardır (Hamzaçebi, 2011: 21). 

ii. Öğretmensiz Öğrenme: çıktıların istenen değerleri ağa tanıtılamıyorsa, bu tip öğrenme 

şekli öğretmensiz öğrenme olarak adlandırılır. Öğretmensiz öğrenme algoritmaları, 

geçmiş veri kümesinin içinde saklı istatiksel bilgilerin elde edilmesini amaçlar. 

Öğretmensiz öğrenmede girdiler aynı zamanda çıktı vazifesi görmektedir. Hem çıktı 

hem de girdi olan veriler arasındaki kural ve ilişkilerin araştırılması ve en uygununun 

bulunması ağın eğitilmesi anlamına gelmektedir. Adaptif Rezonans Teorisi, Hopfield 

Ağı, Kohonen Ağı en çok kullanılanlarıdır (Hamzaçebi, 2011: 22) 

iii. Destekleyici Öğrenme: Öğretmenli öğrenme sisteminde olduğu gibi ağa bir öğretmen 

yardımcı olur. Ancak burada öğretmen, olması gereken çıktıları siteme tanıtmaz. Bir 

girdi vektörüne karşılık ağın ürettiği çıktı için olumlu ya da olumsuz sinyal üreterek ağ 

ağırlıklarının düzenlenmesi sağlanır (Hamzaçebi, 2011: 22) 

 

Yapısına göre yapay sinir ağları 

 

Yapay sinir ağları yapılarına göre otoasosyatif ve heteroasosyatif olmak üzere iki sınıfta 

incelenebilir. Otoasosyatif ağlar, girdi nöronlarının aynı zamanda çıktı nöronu olarak görev 
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yaptığı ağlardır. Hopfield ağları bu türdendir. Heteroasosyatif ağlar, farklı girdi ve çıktı 

nöronlarının bulunduğu ağ yapılarıdır. Algılayıcı, çok katmanlı algılayıcı, kohonen ağı bu 

türdendir (Hamzaçebi, 2011: 22). 

 

Katman sayılarına göre yapay sinir ağları 

 

Yapay sinir ağları, yapay sinir hücrelerinin oluşturduğu bir yapıdır. Benzer özellikleri 

gösteren yapay sinir hücrelerinin oluşturduğu öbeğe katman denir. Örneğin girdi sinir 

hücreleri girdi katmanını, çıktı sinir hücreleri çıktı katmanını oluşturur. Eğer bir yapay sinir 

ağı tek katmandan oluşuyorsa tek katmanlı yapay sinir ağı, birden fazla katmandan 

oluşuyorsa çok katmanlı yapay sinir ağı olarak adlandırılır (Hamzaçebi, 2011: 23). 

 

Yapay sinir ağları geliştirme ve eğitme 

 

Genel olarak bilgisayar uygulamalarının geliştirilmesinde karşılaşılan durum, bilgisayarın 

belli bilgisayar dilleri aracılığıyla ve kesin yazım algoritmalarına uygun ifadelerle 

programlanmasıdır. Bu oldukça zaman alan, uyumluluk konusunda zayıf, teknik personel 

gerektiren, çoğu zaman pahalı olan bir süreçtir. Oysa biyolojik temele dayalı yapay zeka 

tekniklerinden biri olan Yapay Sinir Ağları’ nın geliştirilmesinde programlama yerini 

büyük ölçüde eğitime bırakmaktadır. 

 

Yapay sinir ağlarında girdi ile çıktı arasındaki ilişkinin öğrenilmesi amacı ile bağlantıların 

ağırlıklarının hesaplanması işlemi ağın eğitimi olarak adlandırılır (Hamzaçebi, 2005). 

 

Yapay Sinir Ağları’ nın eğitimi sürecinde her biri ayrı aşama olan ve ağın yapısına, 

işleyişine ilişkin su kararların verilmesi gerekir;  

 

 Ağ mimarisinin seçilmesi ve yapı özelliklerinin belirlenmesi (katman sayısı, 

katmandaki nöron sayısı gibi) 

 Nöron fonksiyonların karakteristik özelliklerinin belirlenmesi 

 Öğrenme algoritmasının seçilmesi ve parametrelerin belirlenmesi 

 Eğitim ve test verisinin oluşturulması 

 Yapay Sinir Ağları’nın eğitimi ve testi 
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Mimarinin seçilmesi 

 

Yapay Sinir Ağları eğitim sürecinde mimarinin seçilmesi büyük ölçüde ağda kullanılması 

düşünülen öğrenme algoritmasına bağlıdır. Ağda kullanılacak öğrenme algoritması 

seçildiğinde bu algoritmanın gerektirdiği mimari de zorunlu olarak seçilmiş olacaktır. 

Yapay Sinir Ağları’nın mimarisine ilişkin belirlenmesi gereken özelliklerden biri de sinir 

ağında bulunacak katman sayısıdır. Bulunan katman sayısıyla gösterdiği istatistiksel 

özellikler arasında önemli bir bağlantı vardır. Yapay Sinir Ağları’nın tasarım aşamasında, 

tasarımcı sorun alanına ilişkin girdi-çıktı ilişkisinin göstermiş olduğu istatistiksel özelliğe 

bağlı olarak ağdaki katman sayısına karar verecektir. Genelde problem alanı için 2 veya 3 

katmanlı bir ağ tatmin edici sonuçlar üretebilmekte olmasına rağmen bu sayı problemin 

karmaşıklığına göre değişmektedir. Ağın yapısal özelliklerinden biri de her bir katmandaki 

nöron sayısıdır. Katmandaki nöron sayısının tespitinde genellikle deneme yanılma yöntemi 

kullanılır. Bunun için izlenecek yol, başlangıçtaki nöron sayısını istenilen performansa 

ulaşıncaya kadar arttırmak veya tersi şekilde istenen performansın altına inmeden 

azaltmaktır. Bir katmanda kullanılacak nöron sayısı olabildiğince az olmalıdır. Nöron 

sayısının az olması “genelleme” yeteneğini arttırırken, gereğinden fazla olması ağın 

verileri ezberlemesine neden olur. Ancak gereğinden az nöron kullanılmasının örüntünün 

ağ tarafından öğrenilememesi gibi bir soru yaratabilir. 

 

Nöronun karakteristik özellikleri 

 

Nöronun geçiş fonksiyonunun seçimi büyük ölçüde veri setine ve ağın neyi öğrenmesinin 

istendiğine bağlıdır. Geçiş fonksiyonları içinde en çok kullanılanı simoid ve hiperbolik 

tanjant fonksiyonlarıdır. Sigmoid fonksiyonun çıktı aralığı 0 ve 1 arasında olurken, 

hiperbolik tanjant fonksiyonunun çıktısı -1 ve 1 aralığında oluşmaktadır. Eğer ağın bir 

modelin ortalama davranışını öğrenmesi isteniyorsa sigmoid fonksiyon, eğer ortalama 

sapmanın öğrenilmesi isteniyorsa hiperbolik tanjant fonksiyon kullanılması önerilmektedir. 

 

Öğrenme algoritmasının seçimi 

 

Yapay sinir ağlarının en önemli özelliklerinden biri, ilgili probleme ait örneklerle veriler 

arasındaki ilişkiyi öğrenmesidir (Hamzacebi, 2005).  
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Yapay Sinir Ağları’ nın geliştirilmesinde kullanılacak çok sayıda öğrenme algoritması 

bulunmaktadır. Bunlar içinde bazı algoritmaların bazı tip uygulamalar için daha uygun 

olduğu bilinmektedir. Bu algoritmalar eğer uygun oldukları alanlara göre sınıflandırılacak 

olursa, gruplar ve içinde yer alacak öğrenme algoritmaları aşağıdaki gibi özetlenebilir 

(Çizelge 2.3). 

 

Çizelge 2.3. Öğrenme algoritmaları ve uygulandıkları alanlar 

UYGULAMA AĞ TÜRÜ 

Öngörü Geri-Yayılım Ağı 

Delta Bar Delta 

Genişletilmiş Delta Bar Delta 

Yüksek Seviyeli Ağlar 

Özörgütlemeli Harita Ağı 

Perceptron 

Sınıflandırma Geri-Yayılım Ağı 

Öğrenme Vektörü Nicelemesi 

Perceptron 

Olasılıksal Sinir Ağları 

Kohonen Ağı 

Boltzmann Makinesi 

Veri Birleştirilmesi Hopfield 

Boltzmann Makinesi 

Hamming Ağı 

İki Yönlü Çağrışım belleği 

Yığın Ağları 

Vektör Nicelemesi Ağı 

Veri Kavramlaştırılması Uyarlanır Rezonans Ağı 

Özörgütlemeli Harita Ağı 

Veri Süzülmesi Yeniden Dolaşım 

Resim veya Görüntü İşleme Geri-Yayılım Ağı 

Perceptron 

 

Eğitim ve test veri setlerinin oluşturulması 

 

Yapay Sinir Ağları eğitim sürecinde veriler ikiye ayrılır; bir bölümü daha önce belirtildiği 

gibi ağın eğitilmesi için kullanılır ve eğitim seti adini alır. Diğer bölümü ağın eğitim 

verileri dışındaki performansı ölçmede kullanılır ve test seti olarak adlandırılır. Eğitim ve 

test setleriyle ilgili temel sorun eğitim ve test verisinin miktarının ne olduğudur. Sinirsiz 

sayıda verinin bulunabildiği durumlarda, Yapay Sinir Ağları mümkün olan en çok veriyle 

eğitilmelidir. Eğitim verisinin yeterli olup olmadığı konusunda emin olmanın yolu; eğitim 

verisinin miktarının arttırılmasının, ağın performansında bir değişiklik yaratmadığı noktaya 

kadar, veri miktarının arttırılmasıdır. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda Yapay 

Sinir Ağları’nın eğitim ve test verileri üzerindeki performansının yakin olması da verilerin 

sayıca yeterli olduğuna ilişkin bir gösterge olarak kabul edilebilir. 
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Yapay sinir ağları’nın eğitimi ve testi 

 

Eğitim süreci sonucunda Yapay Sinir Ağları’nda hesaplanan hatanın kabul edilebilir bir 

hata oranına inmesi beklenir. Ancak hata kareleri ortalamasının düşmesi her zaman için 

genellemeye ulaştığını göstermez. Gerçek amaç girdi-çıktı örnekleri için genellemeye 

ulaşmaktır. Genelleme eğitimde kullanılmamış ancak ayni evrenden gelen girdi-çıktı 

örneklerini ağın doğru bir şekilde sınıflandırabilme yeteneğidir. Şekil 2.9’ da (x) ile 

görülen noktalar eğitim verileridir. Bunların arasında kalan eğri ise ağ tarafından 

oluşturulmaktadır. Bu eğri üzerindeki farklı bir girdi değeri için (.) üretilen doğru için çıktı 

değeri, ağın iyi bir genelleme yaptığı gösterir. Ancak ağ gereğinden fazla girdi-çıktı 

ilişkisini öğrendiğinde, ağ verileri ezberlemektedir. Ezberleme, genellemenin iyi 

gerçekleşmediğini ve girdi-çıktı eğrisinin düzgün olmadığını gösterir. 

 

 
Şekil 2.9. Genelleme ve ezberleme 

 

Verileri ezberleyen ağ problemdeki örüntüyü iyi temsil edemeyeceği için kullanılmaz. 

Sekil 2.10 a’ da ağ verileri ezberlediği için eğitim hatası azalma, test hatası ise artma 

eğilimi göstermektedir. Sekil 2.10 b’ de ise ağ kabul edilebilir bir genellemeye ulaşmıştır. 

 

 
Şekil 2.10. Verileri ezberleyen ve iyi genellemeye ulasan ağlardaki eğriler 
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Yapay sinir ağlarının avantajları ve dezavantajları 

 

Yapay sinir ağlarının avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Şahin, 2003; 

Bulut, 2011; Hamzaçebi, 2011: 17-18; Tolon ve Tosunoğlu, 2008; Elmas, 2011: 26). 

 

Avantajları 

 

 Yapay sinir ağları önceki deneyimlerden öğrenilebilir, bir kez eğitildiklerinde yeni bir 

veri kümesine hemen cevap verebilir. Bir örnekten hareket ederek diğer örnekleri 

açıklayabilir. 

 Yapay sinir ağları matematiksel modele ihtiyaç duymaz.  

 Yapay sinir ağları verilerden hareketle bilinmeyen ilişkileri akıllıca hemen ortaya 

çıkarabilir. Ağların bu özelliği, uygulama açısından önemlidir. 

 Geleneksel bilgisayar sistemleri, sistemde oluşacak hatalara karsı çok hassastır. 

Sistemde meydana gelebilecek en ufak bir hata, sonuca ulaşamama ya da sonuçlarda 

büyük hataya yol açabilmektedir. Ancak yapay sinir ağlarının bir veya birkaç 

nöronunun zarar görmesi sistemi geleneksel bilgi işlem teknolojilerinde olduğu kadar 

etkilemez.  

 Ağ ağırlık kat sayısı ve yapısı gibi kendi parametreleri değiştiğinde somut bir problemin 

çözümü için kendini adapte edebilme özelliğine sahiptir.  

 Ağlar doğrusal değildir. Bu nedenle karmaşık problemleri doğrusal tekniklerden daha 

doğru çözebilirler. Doğrusal olmayan davranışlar hissedilir, algılanır ve bilinebilir. 

Ancak, bu problemleri ve davranışları matematiksel olarak çözmek zordur. 

 

Dezavantajları 

 

 Sistem içerisinde ne olduğu bilinemez. Bu sebeple bazı durumlarda ağların verdiği 

sonuçları değerlendirmek zor olabilir.  

 Bir problemin çözümünde çok uygun bir çözüm bulamayabilirler ya da hata 

yapabilirler. Bunun sebebi, ağı eğitecek bir fonksiyonun bulunmamasıdır. Bazı 

durumlarda fonksiyon bulunsa bile yeterli veri bulunamayabilir.  

 Eğitilmek için uzun bir zamana ihtiyaç duyarlar ve bundan dolayı zaman ve para 

maliyeti yüksektir.  
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 Farklı sistemlere uyarlanması zor olabilir 

 

2.3.2. Bulanık mantık 

 

Her insan günlük hayatında kesin olarak bilinemeyen, bazen de önceden sanki kesinmiş 

gibi düşünülen ama sonuçta kesinlik arz etmeyen durumlarla karşılaşır. Bu durumların 

sistematik bir şekilde önceden planlanarak sayısal öngörülerinin yapılması bir takım kabul 

ve varsayımlardan sonra mümkün olabilmektedir. Şimdiye kadar yapılan mühendislik 

araştırmalarında, kabul ve kavramlara kesinlik kazandırmak için değişik çalışmalarda 

bulunulmuştur. (Yıldız, 2013) 

 

Bulanık mantık, temelleri Aristo Mantığına dayanan ikili mantık sistemine karşı geliştirilen 

ve günlük hayatta karşılaşılan değişkenlere üyelik dereceleri atayarak olayların hangi 

oranlarla gerçekleştiğini belirlemeye çalışan çoklu bir mantık sistemidir. 

 

Geleneksel görüşe göre bilim, sadece belirli durumlar için çalışmalarını ortaya koymalı 

belirsizlikten mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Modern görüşe göre ise belirsizlik bilim 

için gereklidir ve kaçınılması gereken değil, büyük yararlar sağlayan bir olgu olarak 

değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım ilk kez 1956 yılında Amerika’ da düzenlenen bir 

konferansta tanıtılmış fakat asil ortaya çıkışı 1965 yılında, Bakü’ lü bir bilim adamı olan 

Lotfi A. Zadeh tarafından yayınlanan bir makalede, “bulanık mantık” veya “bulanık küme 

teorisi” olarak tanımlanması ile olmuştur. Zadeh bu çalışmasında insan düşüncesinin 

büyük çoğunluğunun bulanık olduğunu, kesin olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Zadeh, 

insanların denetim alanında mevcut makinelerden daha iyi olduğunu ve kesin olmayan 

dilsel bilgilere bağlı olarak etkili kararlar alabildiklerini savunmuştur. Bulanık kümelerdeki 

üyelik fonksiyonlarının, doğrulayıcı veya yoklayıcı olgular değil, derece veren olgular 

olduğunu belirtmiştir (Tosunoğlu Güneri, 2007; Uygunoğlu ve Yurtçu, 2006). O tarihten 

sonra önemi gittikçe artarak günümüze kadar gelen bulanık mantık, belirsizliklerin 

anlatımı ve belirsizliklerle çalışılabilmesi için kurulmuş bir matematik düzeni olarak 

tanımlanabilir (Eskioğlu, 2012). 

 

Gerçek dünya oldukça karmaşıktır ve bu karmaşıklık genel olarak belirsizlik, kesin 

düşünceden yoksunluk ve karar verilemeyişten kaynaklanır. Birçok sosyal, iktisadi ve 

teknik konularda insan düşüncesinin tam anlamı ile olgunlaşmamış oluşundan dolayı 
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belirsizlikler her zaman bulunur. Gerçek bir olayın kavranılması insan bilgisinin 

yetersizliği sebebiyle tam anlamı ile mümkün olamadığından insan, düşünce sisteminde ve 

zihninde bu gibi olayları yaklaşık olarak canlandırarak yorumlarda bulunur. Genel olarak, 

değişik biçimlerde ortaya çıkan karmaşıklık ve belirsizlik gibi tam ve kesin olmayan bilgi 

kaynaklarına bulanık (fuzzy) kaynaklar adı verilir. Zadeh tarafından, gerçek dünya 

sorunları ne kadar yakından incelemeye alınırsa, çözümün daha da bulanık hale geleceği 

ifade edilmiştir. Çünkü insan çok fazla olan bilgi kaynaklarının tümünü aynı anda ve 

etkileşimli olarak kavrayamaz ve bunlardan kesin sonuçlar çıkaramaz. Burada bilgi 

kaynaklarının temel ve kesin bilgilere ilave olarak, özellikle sözel olan bilgileri de ihtiva 

ettiği vurgulanmalıdır. İnsan sözel düşünebildiğine ve bildiklerini başkalarına sözel 

ifadelerle aktarabildiğine göre bu ifadelerin kesin olması beklenemez (Yıldız, 2013). 

 

Klasik mantıkta önermeler ya tamamen doğrudur ya da tamamen yanlıştır. Bu nedenle 

klasik mantığın yolundan körü körüne gittiğimizde bazen paradokslarla karşılaşırız. 

Bulanık mantıkta önermeler kısmen doğru olabilir Bulanık küme kuramının mühendislik 

veya diğer alanlarda uygulanmasındaki amaç, kesin olmayan bilgiler ışığında tutarlı 

sonuçlar çıkarabilmektir. Belleğimizde bilgi ve tecrübelerimiz sonucu pekiştirdiğimiz 

yorum, anlam ve değerlendirmelerden oluşan çok sayıda sözel kural kalıbı vardır. 

Bilgisayarların bir durum karşısında bu tür bir muhakeme yapabilmesi için o durumla ilgili 

bilgi, tecrübe ve sezgilerimizden oluşan bir dizi kuralı bilgisayara aktarabilmemiz gerekir. 

“EGER bu böyleyse VE şu da şöyleyse O HALDE şunu yap”… gibi sözel kuralların 

matematiksel karşılığı ise bahsettiğimiz bulanık kümelerin birbiriyle uygun şekilde 

bağlanması ile oluşturulmaktadır. Buna çıkartım mekanizması (inference engine) denir. 

Bulanık karar verme süreci de bu mekanizmayı kullanmaktadır (Mert ve Yılmaz, 2009). 

 

Bulanık mantıkta temel amaç insanların belirsiz ve kesin olmayan bilgiler ışığında tutarlı 

ve doğru kararlar vermelerini sağlayan düşünme ve karar mekanizmalarının 

oluşturulmasıdır. Sadece sözle ifade edilebilen yargıların, sayısal değerlere 

dönüştürülmesine bulanık mantık imkân verir. Birçok karar verme probleminde sonuçların 

bulunması ve en iyi alternatiflerin seçilmesi için bulanık sayılar kullanılmaktadır. Bulanık 

sayılar, birçok alternatif arasından en iyinin seçilmesi aşamasındaki belirsizliklerin iyi 

tahlil edilmesi ve gerçek sayılarla ifade edilmesi konusunda tartışmasız bir üstünlüğe 

sahiptir. Bulanık mantık, bir sistemin girdi çıktı ilişkilerini açıklamak için insana dayalı dili 

kullanan tahmini sebep tekniğidir. Başka bir deyişle, insanların kesin olmayan ifadelerle 
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düşünme yeteneğiyle örtüşen mantık sistemidir. Bu bağlamda bulanık mantığın insan 

düşünüş tarzını taklit etmeye çalıştığı söylenebilmektedir. Bulanık mantık, bulanık küme 

teorisine dayanan bir matematiksel disiplindir. Doğruluğun ya da yanlışlığın derecesini 

konu almaktadır. İki seviyeli mantığın oldukça genelleştirilmiş hali olarak da 

düşünülebilmektedir. Öyle ki doğru ve yanlış arasına, kısmen doğru ya da kısmen yanlış 

kavramları da eklenerek spektrum genişletilmiştir. Bulanık mantık düşünüşüne uygun 

düşen modelleme problemleriyle karşılaşıldığında, genellikle bir uzman kişinin bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanma yoluna gidilmektedir. Uzman operatör; dilsel 

değişkenler/niteleyiciler (linguistic variables) olarak tanımlanabilen “uygun, çok uygun 

değil, yüksek, biraz yüksek, fazla, çok fazla” gibi günlük yaşantıda sıkça kullanılan 

kelimeler doğrultusunda esnek bir denetim mekanizması geliştirmektedir. Buna göre dilsel 

değişken, değişken değeri olarak, bir dildeki kelimeleri alabilen değişkendir. Böylece dilsel 

değişkenler, karmaşık veya net olarak ifade edilemeyen kavramların ve karar süreçlerinin, 

yaklaşık olarak nitelenebilmesini sağlamaktadır. İşte bu şekilde dilsel değişkenlerin 

kullanımına izin vermesi, bulanık mantığı diğer mantık sistemlerinden ayıran önemli bir 

farklılıktır (Eskioğlu, 2012). 

 

Belirsizlik ve kesin olmayış 

 

İngilizce’de fuzzy kelimesine karşı gelen Türkçe’deki bulanık kelimesinin genel olarak 

puslu, dumanlı, kesinlikle ayırt edilemeyen, kesin olmayan, belirsiz, kafa karıştıran, 

müphem gibi bir dizi anlamı vardır. Bulanıklığın anlamı, bir araştırmanın incelediği 

konunun kendisi tarafından tam olarak bilinmemesi durumunda sahip olduğu eksik ve 

belirsiz bilgilerin tümüdür. Mantık, sistem, küme vb. için bulanıklık, belirsizliğin bir 

ifadesi olarak karşımıza çıkar. Geçmişte belirsizliklerin işlenmesi ve anlamlı sonuçlara 

varılabilmesi için ihtimaller teorisi kullanılmıştır. Matematik ve mühendislikte bu teori 

belirsizlik durumlarında istatistik yöntemlerle beraber kullanılır. Bu nedenle de bütün 

belirsizliklerin rastgele karakterde olduğu kavramı yaygınlaşmıştır. Rastgeleliğin en 

önemli özelliği, sonuçların ortaya çıkmasında tamamen şans olayının rol oynaması ve 

gerekli öngörülerin ve tahminlerin kesin bir doğrulukta önceden yapılamamasıdır. Ancak, 

bilinen belirsizliklerin hepsi rastgele karakterde değildir. Günlük hayatta karşılaşılan 

belirsizliklerin çoğunun rastgele olmadığı kolayca anlaşılabilir. Rastgele karakterde 

olmayan olaylar için örneğin, sözel belirsizlikler halinde inceleme ve sonuç çıkarma 

işlemlerinde ihtimaller hesabı ve istatistik gibi sayısal belirsizlikleri gerektiren 
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yöntembilimler kullanılmaz. Etrafımızda ilgimizi çeken birçok sorunu sayısal bilgilerden 

ziyade çok kere görüş, değer yargısı, takdir ve düşüncelerimizi sözel olarak ifade ederek 

inceler ve yorumlarız. Bu ifadelerin anlamlı olmaları ve başkalarına iletilebilmesi için 

mutlaka her insanın en az bir tane dile ihtiyacı vardır. Dil ne kadar kesin olmayan kelime 

ve cümleleri ihtiva etse de, insanın iletişim kurmasında ve bilgi akışında en etkin olan 

vasıtadır. Dildeki belirsizliklere rağmen insanoğlu onunla birbirini kolayca 

anlayabilmektedir. Örneğin “hava sıcak” denildiğinde herkes kesin olarak hava kelimesinin 

anlamını anlamaktadır. Ancak “sıcak” kelimesinin ifade ettiği anlam izafi olarak 

birbirinden farklı olabilir. Kutuplarda bulunan bir kişinin sıcak için 15 dereceyi anlamasına 

karşılık, ekvator civarındaki bir kişi için bu 35 dereceyi bulabilir. Arada birçok kişinin 

görüşü olarak başka dereceler de bulunur. Böylece sıcak kelimesinin altında insanların da 

ima ettiği sayısal anlayışın bir sonucu olarak belirsiz bir durum vardır. Bu rastgele değildir, 

ancak belirsizdir ve bu şekilde kelimelerin ima ettikleri belirsizliklere bulanıklık denir. 

Burada dikkat edilmesi gereken sıcak kelimesinin ne kadar fazla bir sayısal dereceler 

topluluğunu temsil ettiğidir, bu topluluklara bulanık küme adı verilir. Bazı insanların 

sıcaklığı 15 derece bazıları ise 35 derece gibi oldukça farklı sayısal biçimde algılamasına 

karşılık bu insanlar arasında ihtilaf bulunmaz. Ancak Aristo mantığında kesin olarak sıcak 

veya soğuktan biri vardır. Böylece bulanık mantığın sayılardan ziyade sözel kelimeleri esas 

aldığı anlaşılmış olmaktadır. Bulanık mantığın en geçerli olduğu iki durumu vardır; ilki, 

incelenen olayın çok karmaşık olması ve bununla ilgili yeterli bilginin bulunmaması 

durumunda kişilerin görüş ve değer yargılarına yer verilmesidir. İkincisi ise insan 

muhakemesine, kavrayışlarına ve karar vermesine ihtiyaç gösteren hallerdir. Bulanık 

mantıktan karmaşık da olsa, karşılaşılan her türlü sorunun çözülebileceği anlamı 

çıkarılmamalıdır. Ancak, en azından insan düşüncelerinin incelenen olay ile ilgili olarak 

bazı Sözel çıkarımlarda bulunması, dolayısı ile en azından daha iyi anlaşılabileceği 

sonucuna varılabilmektedir. Mühendislik modellemelerinde kesinliğin kazanılmasına 

uğraşılması durumunda maliyetlerin artması ve zamanın uzaması söz konusudur. Ancak 

olayın bulanık mantık ile incelenmesinde araştırıcı veya mühendisin her şeyden önce 

yapacağı çıkarımların belirli tolerans sınırları içinde kalmasına önceden karar vermesi 

gerekir. Yüksek kesinlik sadece yüksek maliyetleri değil, aynı zamanda sorunun 

çözülmesinin çok karmaşıklaşmasına da sebep olmaktadır. Bulanık mantık her gün 

kullandığımız ve davranışlarımızı yorumladığımız yapıya ulaşmamızı sağlayan 

matematiksel bir disiplindir. Temelini, doğru ve yanlış değerlerin belirlediği Bulanık Küme 

Kuram (Fuzzy Set Theory) oluşturur. Burada yine geleneksel mantıkta olduğu gibi (1) ve 
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(0) değerleri vardır. Ancak bulanık mantık yalnızca bu değerlerle yetinmeyip bunların ara 

değerlerini de kullanarak; örneğin bir uzaklığın yalnızca yakın ya da uzak olduğunu 

belirtmekle kalmayıp ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğunu da söyler. Bu mantık 

elektrikli ev aletlerinden oto elektroniğine, gündelik kullandığımız iş makinelerinden 

üretim mühendisliğine, endüstriyel teknolojilerden otomasyona kadar aklımıza gelebilecek 

her yerde kendisine uygulama alanı bulabilir. Endüstriyel bir sürecin denetimi için tasarım 

yapılırken her şeyden önce o sürecin bir dinamik sürecine gerek vardır. Ancak pratikte bu 

her zaman mümkün olmayabilir. Süreç içindeki olaylar matematiksel modellemeye 

elverecek ölçüde açıkça bilinmeyebilir veya bir model kurulabilse bile bu modelin 

parametreleri zamanla değişiklikler gösterebilir. Bazı durumlarda ise doğru bir model 

kurulsa bile bunun kontrolcü tasarımında kullanılması karmaşık problemlere yol açabilir. 

Bu gibi sorunlarla karşılaşıldığı zaman genellikle bir uzman kişinin bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanma yoluna gidilebilir. Uzman kişi, dilsel niteleyiciler olarak 

tanımlanabilecek, uygun, az uygun, yüksek, biraz yüksek, fazla, çok fazla gibi günlük 

yaşantımızda sıkça kullandığımız kelimeler doğrultusunda esnek bir denetim mekanizması 

geliştirir. İşte bulanık denetim de bu tür mantıksal ilişkiler üzerine kurulmuştur. Bulanık 

mantığın uygulama alanları çok geniştir. Sağladığı en büyük fayda ise insana özgü tecrübe 

ile öğrenme olayının kolayca modellenebilmesi ve belirsiz kavramların bile matematiksel 

olarak ifade edilebilmesine olanak tanımasıdır. Ayrıca bulanık mantık makinelere, 

insanların özel verilerini işleyebilme ve onların deneyimlerinden ve önsezilerinden 

yararlanarak çalışabilme yeteneği verir. Bu yeteneği kazanırken de sayısal ifadeler yerine 

sözel ifadeler kullanır. Akman ve Alkan (2006)’a göre insanoğlunun mantık süreçlerinin 

daha etkin ve hızlı çalışmasının nedeni bulanık bir yapıya sahip olmasıdır. Biraz, kısa, 

uzun, ılık, hafif gibi sınırları tam olarak belirli olmayan kavramlar, diğer insanlarla 

anlaşmak için başarılı bir şekilde kullanılmasının yanında; mantık süreçlerinin 

bilgisayarlara göre başarılı bir şekilde yürümesini de sağlamaktadır. Araştırmacılar bu 

belirsizlik faktörünü de karar verme sürecine dahil ederek karar vericilerin daha doğru ve 

daha uygun kararlar vermelerini sağlayacak çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar 

arasında en kabul göreni Lotfi Asker Zadeh‘in “Bulanık Kümeler” adlı çalışması olmuştur. 

Yalnız bu çalışma Batı dünyasında şüphe ile karşılanmış ve oldukça yoğun tepki almıştır. 

Ancak, 1970'li yıllardan sonra Doğu dünyasında ve özellikle de Japonya'da bulanık mantık 

ve sistem kavramlarına önem verilmiştir. Bunların, teknolojik cihaz yapım ve isleyişinde 

kullanılması bugün bütün dünyada yaygın hale gelmiştir. Batıda gecikmenin ana sebebi 

Batı kültürünün temelinde ikili mantık, yani Aristo mantığının yatması ve olaylara evet-
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hayır, beyaz-siyah, kurak-sulak, artı-eksi, 0–1 vb. ikili esasta yaklaşılmasıdır. Bu iki değer 

arasında başka seçeneklere, kesin değil düşüncesi ile hiç yer verilmemiştir. Batı'da Bulanık 

kelimesi güvensizliği ifade etmekte Doğu’da ise bu güvensizlikte bile güzelliklerin 

bulunabileceği düşüncesi vardır. Örneğin, insanlar arasındaki gerekli diyalogun bile 

sağlanması bu tür bulanık (kesin olamayan, oldukça kişisel) görüşlere bağlıdır (Yıldız, 

2013). 

 

Bulanık kümeler teorisi belirsizliklerin gösterilmesi için problemi modelleyen kişiye iyi bir 

bakış açısı sağlamaktadır ve belirsizliklerin modellenmesi için son derece kullanışlıdır. BM 

teorisinden önce matematik modellemelerdeki olasılık teorisi belirsizliklerin ifade edilmesi 

için en önemli ve en çok kullanılan teori olmuştur. Bazı belirsizlik formları rastgele 

değildir ve bu nedenle olasılık teorisi tarafından modellenememekte ve işleme 

konulamamaktadır. Bir problem üzerinde çalışma yapıldıkça, o problem hakkında çok az 

veriye sahip olunduğu anlaşılmaktadır ve birçok değişken ise belirsiz kalmıştır, bu nedenle 

bulanık kümeler teorisi belirsizliğin modellenmesi için son derece iyi bir araçtır ve bunu 

söz konusu uygulamada elde çok az veri olmasına karşın başarmaktadır. Bilginin tanınması 

için en yaygın yol insanlar arasındaki iletişimi sağlayan doğal dildir. Karmaşıklık ve 

belirsizlik içermesine karşın, kullanılan dil doğal yapısı sayesinde insanlar arasındaki 

iletişim ve bilgi alış verişi için en kuvvetli yöntemdir. Doğal dildeki belirsizliklere rağmen 

insanlar diğer insanların fikirlerini ve düşüncelerini anlamakta çok küçük problemler 

yaşamaktadır ve bu anlayış bilgisayarlar ile olan iletişimde bilgisayarların yapısı 

dolayısıyla mümkün değildir. Bilgisayarlarla ancak son derece kesin komutlar vasıtasıyla 

haberleşilmesi mümkündür. Farkın daha iyi ifade edilmesi için bir örnek verilmesi 

gerekirse; bir insan için belirli bir boy uzunluğundaki insanlar uzun insanlar grubuna 

girerken, diğer bir kişi için bu grup kısaların grubu olabilmektedir. Bu aradaki potansiyel 

belirsizliğe rağmen, uzunluk terimi her ne kadar farklı düşünülüyorsa da, bu iki birey için 

benzer bilgileri barındırmakta ve aralarında doğru bir iletişim yaşanabilmektedir. A kişisi 

ya da B kişisi için boyları ne olursa olsun aralarında iyi bir iletişim kurulması için uzunluk 

kavramı hakkında kesin bir tanıma ihtiyaçları yoktur. Ancak bilgisayar uzunluk bilgisi için 

daha önceden tanımlanmış özel verilere ihtiyaç duymakta ve bu kesin veriler ile ancak 

kendi sınırları içerisinde iletişim kurabilmektedir. Bulanık kümeler teorisinin altında yatan 

güç, bulanık kümelerde kesin olmayan durumların gösterilebilmesi için kesin veriler yerine 

işte bu sözel değişkenlerin kullanılabilmesidir. Bulanık kümelerin ve bulanık mantığın 

bilgisayar modellemelerinde birleşmesi sonucu, sezginin model üzerinde büyük rol 
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oynadığı alanlarda maddi yönden çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Sıcaklık kontrolü, 

trafik kontrolü, işlemci kontrolü gibi uygulama kontrolleri şu an kullanılan en yaygın BM 

uygulamalarıdır ve BM bunu sözel değişkenler sayesinde başarmaktadır. Mühendislik 

modellemelerinin ve ürünlerinin gereksinimi olan kesinlik ifade eden veriler, üretimde ve 

ürünün geliştirilmesinde zaman ve maliyet gideri olarak geri dönüşüm vermektedir. Böyle 

sistemlerde kesinlik arttıkça maliyet de, harcanan zaman da artmaktadır. Oysa verilen bir 

problemde BM kullanılması düşünüldüğünde, mühendis ya da bilim adamının problemdeki 

hassasiyeti düşünmesi ve belirsizliğin kaldırılması durumunu irdelemesi gerekmektedir 

(Pakdamar, 2009). 

 

Bulanık sistem yapısı 

 

İngilizce de fuzzy olarak geçen kelimeye karşılık dilimizde bulanık sözcüğü 

kullanılmaktadır. Buradaki bulanıklığın anlamı, bir araştırıcının üzerinde çalıştığı konu ile 

ilgili olarak tam kesinlikle bilinmemesi durumunda sahip olduğu eksik ve belirsiz bilgilerin 

tümüdür. Verilerin ve bilgilerin eksikliğinden meydana gelen bulanık durum yüzünde 

araştırmacı tarafından klasik analitik yöntemler ile dinamik ve korunum ilkeleri elde ettiği 

denklemleri kullanamamaktadır. Araştırıcının incelediği olay veya mekanizma sadece 

kesin kurallı, çıkarımlarında kabul ve varsayımlar olan denklemler yerine, onların 

tamamlayıcısı olarak mevcut ilgili sözel ve oldukça belirsiz bilgiler de göz önünde 

tutularak modellenebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus veri ve 

bilgi açısından bulanıklık söz konusu olsa bile, bulanık mantık işleyici belirgindir (Şen, 

2004: 301). 

 

Gerçek dünyada ve uygulamalarda çok karmaşık durumların söz konusu olmasından bu tür 

olayların belirgin denklemlerle tanımlamak mümkün olmamaktadır. Bu durumun 

neticesinde araştırmacılar kesin olmasa bile yaklaşık çözümlere başvurabilmektedirler. 

Yine buna benzer olarak mühendislik uygulamalarında bütün denklemler ve teoriler 

yaklaşık bir şekilde ifade edilmektedir. Malzeme davranışları doğrusal olmasa bile 

doğrusal olarak ele alınarak hesaplamalar yapılır ve daha sonrada olabilecek belirsizlikleri 

göz önünde bulundurabilmek için emniyet katsayıları gibi değerleri hesaplamalarına dahil 

etmektedir. Halbu ki emniyet katsayısı gibi bir büyüklüğü hesaba katmadan da 

boyutlandırma yapılması için belirsizlik ilkelerine gerek duyulmaktadır. Tüm bu 

sebeplerde ötürü bulanık sistemler kullanılmaktadır (Yel, 2011; Yıldız, 2013). 
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Bulanık mantığın bir diğer önemli özelliği de sözel verilere verdiği önemdir. Buradaki 

sözel ifadeler, insanlar tarafından kullanılan sözel ifadeler olmakta, insanların 

beyinlerindeki karmaşık süreçlerden geçerek oluşturdukları kümeleri ifade etmektedir. 

Burada bahsedilen sözel ifadeler matematiksel denklemler ya da ifadeler olmayıp, 

gözlemler, deneyimler ve birikimler sonucu ortaya çıkmış ifadelerdir. Bulanık mantık 

yöntemlerinde de uzman kişilerden elde edilen bu sözel ifadeler işlenerek çözüme gitmek 

için kullanılmaktadır. Taşkın hesaplamalarında risk hesapları, yağış ve akış şiddeti, 

tekerrür süresi gibi sayısal ifadelerin yanında o bölgede yaşayan insanların elde ettiği sözel 

ifadeler ile, arazide geçmiş taşkınların bıraktığı izlerin sözle bilgileri de (düşük, orta, sik) 

hesaba katılmalıdır. Bu işlemlerin yapılabilmesi içinde bulanık mantığa ihtiyaç 

duyulmaktadır (Yel, 2011; Yıldız, 2013). 

 

Bulanık ortamda karar verme 

 

Geleneksel bir karar verme problemi altı bileşenden oluşur. Bu bileşenler sırasıyla 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 

 

 Karar verici, 

 Amaç, 

 Karar kriteri, 

 Seçenekler, 

 Olaylar, 

 Sonuç. 

 

Burada amaç bileşeni, bir maksimizasyon veya minimizasyon işlemi olarak 

yorumlanabilir. Fayda, kar, gelir veya maliyet fonksiyonları ise karar kriterlerini oluşturur. 

Evrensel bir küme, seçenekler kümesi olarak kabul edilebilir. Evrensel kümenin hangi 

elemanlarının karar probleminin çözümü olarak kabul edilip edilemeyeceğini ifade eden 

kısıtlayıcı koşulları ise olayları belirler. Bu bakış açısından, mevcut durumu veya 

kısıtlayıcı koşullarını dikkate alarak, karar vericinin belirlediği amaç veya hedef 

doğrultusunda ilerleme çabası karar problemlerinin özünü oluşturur. Bulanık bir ortamda 

karar verme problemi de yukarıda ele alınan bileşenlerle açıklanabilir. Burada, söz konusu 

bileşenlerden karar verici ve seçenekler kümesinde (evrensel küme) herhangi bir bulanıklık 
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olmadığı kabul edilmiştir. Amaç ve karar kriteri bileşenleri ise bulanıklık içerebilir. Karar 

verici, amaç fonksiyonu için ulaşmak istediği erişim düzeyini bulanık olarak belirleyebilir. 

Ayrıca, karar kriterini gösteren fonksiyonun (kar, maliyet, vb.) parametre değerleri bulanık 

sayılarla tanımlanabilir. Birbirini tamamlayan amaç ve karar kriteri bileşenleri, bulanık bir 

hedef olarak ele alınabilir. Tedarikçi seçiminde kriterlerin değerlendirilmesinde, bulanık 

mantık yaklaşımı, bilgi ve yargıların belirsizliğini ölçmenin deterministik yöntemlerle 

mümkün olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Bulanık mantık, belirsizlik durumlarında 

insan yargısını ve çok kriterli bilgiyi modelleyebilmek için kullanılmaktadır. Kritik 

bilgilerdeki belirsizlik, gerçek durumun modele yansıtılmasında sorun oluşturmaktadır. 

Örneğin, bir kriter için yargılama aşamasında yargı sözcük diziminin yargıda bulunacak 

kişinin anlam dünyasında karşılık bulamaması, bu yargılama sonucu elde edilecek bilginin 

anlaşılmaz olmasana yol açmaktadır. Bulanık matematiksel programlama yaklaşımları, çok 

kriterli probleme çözüm ararken, bu anlaşılmaz durumu da asmaya çalışır. Karar vermede, 

yüksek derecede belirsizlik ve karmaşıklık varsa karar değişkenlerini sistematik bir 

biçimde ele almak için bulanık küme teorisi en elverişli araçlardan birisidir (Yıldız, 2013). 

 

Karar vericiler hangi şartlarda ve boyutlarda karar verirlerse versinler, bir belirsizlik ortamı 

içinde bu işlevlerini yerine getirmek zorundadırlar. Verilen kararların doğruluğu ise, söz 

konusu belirsizliğin riske dönüştürülebildiği ölçüde sağlanacaktır. Ancak karar vericiler 

karar sürecinde klasik bilimsel yaklaşım ve bu yaklaşımın içerdiği yöntemleri 

kullanıyorlarsa, sonuçta verilen kararlar, iyi – kötü, güzel – çirkin, doğru – yanlış, evet – 

hayır, siyah – beyaz ya da 0 – 1 gibi yönlü kararlar olacaktır. Oysa gerçek yaşam mutlak 

ayrım üzerine kurulu değildir. Diğer bir deyişle karar ortamlarında mutlak siyah ve mutlak 

beyazın yanında binlerce gri tonunun varlığı unutulmamalıdır.  

 

Bulanık küme teorisi 

 

Bulanık kümeler teorisi, matematiksel olarak uzayda bulunan her bir olası bireye, bulanık 

kümenin elemanı olma derecesini tanımlayan bir değer verilmesi olarak açıklanabilir. Bu 

değer, bireyin bulanık küme tarafından temsil edilen kavrama yakınlık veya uygunluk 

derecesini göstermektedir. Birey, bulanık kümeye daha yüksek veya daha düşük derecede 

dâhil olabilir. Bu üyelik dereceleri, genellikle 0- 1 arasında değişen doğal sayı değerleri ile 

ifade edilmektedir. Bu nedenle bulanık küme elemanlarını eleman olmayanlardan ayıran 

keskin sınırları ortadan kaldırarak bir belirsizlik ifade eder. Bulanık kümeler teorisi, 
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temelinde klasik küme teorisine dayanır. Bu teori, klasik küme teorisinin yeterli olmadığı 

durumlarda daha açıklayıcı olmak için geliştirilmiştir. Klasik küme teorisinde bir elemanın 

bir kümede aynı anda hem olması hem de olmamasına izin verilmez. Klasik küme 

teorisinin bir elemanın kısmen bir kümeye ait olmasını kabul etmediği için, gerçek hayat 

problemleri yeterince tanımlanamaz ve çözümlenemez. Klasik kümeden bulanık kümeye 

geçiş noktası, bulanık kümenin kısmen ait olmaya elverişli olmasıdır. Bir eleman örneğin, 

A kümesinin elemanıyken belli özellikleri dolayısıyla B kümesinin de elemanı 

olabilmektedir. Oysa klasik küme teorisinde A kümesine ait ise asla B’de yer alamaz. 

Kısmen ne kadar ait? sorusunu ise üyelik fonksiyonları açıklamaya yardımcı olur (Yıldız, 

2013). 

 

Bulanık sayılar 

 

Bulanık sayılar ilk olarak Dubois ve Prade tarafından tanımlanmıştır (Özdaban, 2010). 

Bulanık sayı terimi, 10 a yakın, 7 civarında gibi sayısal niceliklerin belirsizliğini ele almak 

için kullanılır. Bulanık sayı, büyüklüğü kesin olarak göstermediğinden, kümeye aitlik 

derecesini ifade eden üyelik fonksiyonu ile verilir. )(xA  ile gösterilen bu fonksiyon [0,1] 

aralığında değer alır  )(xA = 0 ise x sayısı kümenin elemanı değildir )(xA = 1 ise x 

sayısı kesinlikle kümenin elemanıdır. Diğer durumlarda x’ in kümede olması bulanık 

olarak tanımlanmıştır. )(xA  değeri 1’e ne kadar yakınsa x sayısının kümenin elemanı 

olma derecesi de o kadar güçlüdür. Bulanık sayılar farklı şekillerde ifade edilebilirler 

(Yıldız, 2013) ve bulanık sayılar kümesinin eleman sayısı sonsuzdur. Çeşitli bulanık sayı 

biçimleri vardır. Bunlardan en önemlileri üçgensel ve yamuksal bulanık sayılardır (Güneri, 

2007). 

 

Üçgensel bulanık sayılar 

 

Üçgensel bulanık sayılar (ɑ1, ɑ2, ɑ3) gibi üçlüler ile gösterilirler. Burada , ɑ2 büyüklüğü 

kesinlikle gösteren sayıdır. ɑ1 ve ɑ3 büyüklüğün alt ve üst sınırlarının kabul edilebilir 

değerini göstermektedir. 

),,( 321 aaaA  şeklindeki bu üçgensel sayı için üyelik fonksiyonu ise; 

Eşitlik 0.3 Üçgensel sayı için üyelik fonksiyonu 
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şeklinde ifade edilebilir. Bu sayı Sekil 2.11’ de görülmektedir.  

 
 

Şekil 2.11. Üçgensel bulanık sayı 

 

Yamuksal bulanık sayılar 

 

Yamuksal bulanık sayılar (ɑ1, ɑ2, ɑ3, ɑ4) seklindeki dörtlülerle ifade edilir. Burada [ɑ2, ɑ3 ] 

aralığı, büyüklüğü kesinlikle gösteren sayıları ifade eder. ɑ1 ve ɑ4 sırasıyla büyüklüğün 

kabul edilebilir alt ve üst sınırlardır. 

),,,( 4321 aaaaA  şeklinde bir yamuksal bulanık sayı için üyelik fonksiyonu;  

 

Eşitlik 0.4 Yamuksal bulanık sayı için üyelik fonksiyonu 
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yapısındadır. Bu sayı Sekil 2.12’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.12. Yamuksal bulanık sayı 

 

Yamuksal bulanık sayılar ɑ3 = ɑ4 olması durumunda üçgensel bulanık sayı adını almaktadır 

(Yapıcı, 2005). 

 

Bulanık mantığın avantajları ve dezavantajları 

 

Bulanık mantığın avantajı, sınıflandırılmış olan nitelikli bilginin kullanılabilir olmasında 

yatmaktadır.  Bulanık mantığın başlıca avantajları ve dezavantajları aşağıda açıklanmıştır 

(Dayık ve Yılmaz, 2012; Kıyak ve Kahvecioğlu, 2003; Özdaban, 2012; Eskioğlu, 2012; 

Yıldız, 2013) . 

 

Avantajları 

 

 Günlük hayatta olduğu gibi belirsiz, zamanla değişen, karmaşık, iyi tanımlanmamış 

sistemlerin denetimine basit çözümler getirir. 

 İnsan düşünme sistemine ve tarzına yakındır. 

 Mutlaka bir matematiksel bir modele ihtiyaç duyulmaz. 

 Bulanık mantık, geleneksel mantığa göre sistemi daha iyi analiz edebileceği gibi aynı 

zamanda da ekonomiktir. 

 Bulanık mantıkta küçük bir yazılımla hızlı bir şekilde sonuçlanır. 

 Üyelik fonksiyonlarının kullanımı sayesinde, diğer kontrol tekniklerine göre daha 

esnektir. 

 Kesinlik arz etmeyen bilgilerin kullanılması söz konusudur. 

 Bulanık mantık eksik tanımlı problemlerin çözümü için uygundur. 

 Bulanık mantık denetiminin sağladığı bir diğer avantaj ise doğrudan kullanıcı girişlerine 

ve kullanıcının deneyimlerinden yararlanabilmesine olanak sağlamasıdır. 
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Dezavantajları 

 

 Bulanık denetimde kullanılan kurallar deneyime çok bağlıdır. 

 Üyelik fonksiyonlarının seçiminde belirli bir yöntem yoktur. En uygun üyelik 

fonksiyonu deneme ile bulunur. Bu da oldukça uzun bir zaman alabilir. 

 Denetlenen sistemin bir kararlılık analizi yapılamaz ve sistemin nasıl cevap vereceği 

önceden kestirilemez. Yapılacak tek şey benzetim çalışmasıdır. 

 Bulanık mantık sistemleri öğrenemez ya da öğretemez. Bu özelliği sağlamak için sinir 

ağları ve bu gibi yöntemler kullanılır. 
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3. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Wang ve Elhag (2007) makalelerinde yapay sinir ağları, kanıtsal akıl yürütme yaklaşımı ve 

çoklu regresyon analizlerinin temel prensiplerini, avantajları ve dezavantajlarını 

incelemişlerdir. Yapay sinir ağlarının geliştirilen modelde spesifik biçimde açıklanamayan 

çoklu çıktı girdi ilişkileri ile lineer olmayan fonksiyonel ilişkilerde uygun olduğu sonucuna 

varmışlardır. Belirsizlikleri modellendirme için kanıtsal akıl yürütme yaklaşımı, 

fonksiyonel ilişkileri modellendirmek için ise çoklu regresyon analizinin uygunluğunu 

belirlemişlerdir. Aynı yapay sinir ağları modeli optimize edilmese bile yine de kanıtsal akıl 

yürütme ve çoklu regresyon analizi modellerinden daha iyi bir performansa sahip olacağını 

ileri sürmüşlerdir.  

 

Lewis, Ware ve Jenkins (1997) makalelerinde elde edilen sonuçlardan yapay sinir ağları 

yaklaşımını çok elverişli bulmuşlardır.  Bu metotla tahmin isabetinde ortalama % 10 luk 

bir artış elde etmişlerdir. Buradan ya birden fazla fonksiyon (kalıp) içeren orijinal veri seti 

ya da  tek bir geriye yayılım ağı kullanılarak modellendirilmek için çok fazla ayrıntı 

içerdiği sonucuna ulaşmışlardır. Ek olarak Kohonen Ağı veriler içindeki farklı sınıfları 

ayırt edebilmiştir. Bunlar bağımsız biçimde modellendirildiklerinde orijinal veri setine 

göre hesaplananlara oranla daha büyük bir tahmin isabeti sağlamışlardır. Buda Kohonen 

adımının, daha güvenilir alt modeller oluşturmak için, verilerin alt kümelerine 

uygulanabileceğini göstermiştir. 

 

Worzala, Lenk ve Silva (1995) bu araştırmalarında yapay sinir ağları tekniğinin taşınmaz 

değer hesabına uygulanma yeteneklerini sorgulamışlardır. Güncel satış verilerini 

kullanarak iki sinir ağı modelini, çoklu regresyon modeli ile kıyaslamışlardır. Sonuçlar 

bazı durumda yapay sinir ağları modelinin çoklu regresyon modeline göre biraz daha iyi 

olduğunu göstermiştir. Ek olarak; kullanılan iki yapay sinir ağının sonuçlarının kendi 

aralarında tutarlı olmadığını da tespit etmişlerdir. Dahası, verilen herhangi bir testte yapay 

sinir ağları yazılım paketlerinden sadece bir tanesinin çoklu regresyon modeline göre daha 

iyi bir performans sergilediğini görmüşlerdir. Ancak bu iki yapay sinir ağları paketinden 

hangisinin çoklu regresyon modeline göre daha üstün olduğunun tespitini yapamamışlardır. 

Ancak yapay sinir ağlarının geliştirilerek taşınmaz değerlemede kullanılabileceğini ifade 

etmişlerdir. 
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Garcı´a, Ga´mez ve Alfar (2008) bu çalışmalarında bir yapay sinir ağları modeli ve bir 

coğrafi bilgi sistemi kombinasyonu kullanmak suretiyle otomatik bir değerlendirme 

sisteminin oluşturulmasını yapmışlardır. yapay sinir ağlı ve coğrafi bilgi sistemi 

kombinasyonunun taşınmaz değerlemede çok yararlı ve güçlü bir araç olduğunu 

kanıtlayarak elde edilen sonuçlarla mekansal verilerle uğraşan problemlere ışık 

tutmuşlardır. Ayrıca çalışmalarının hiçbir yönüyle bitmediğini ve gelecekte CBS ile ilgili 

olasılıkları keşfedeceklerini ve ulaşılabilirlik, yeşil alanların varlığı, eğitim merkezlerine 

uzaklık ve diğer toplumsal, ekonomik ve coğrafi faktörler gibi ek girdileri de analizlere 

ilave edeceklerini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda, taşınmaz değerlemeye ilişkin verilerin 

kolayca elde edilebilmesi için, coğrafi verilerin düzenli biçimde güncellenmesinin şart 

olduğunu savunmuşlardır. Bunun otomatik değerlendirme sistemini güncel tutabilmenin 

tek yolu olduğu da savunmaktadırlar, aksi takdirde sistemin bütün yararlılığını 

kaybedeceğini öne sürmüşlerdir. 

 

Wilkowski ve Budzyński (2006), çalışmalarında Yapay Sinir Ağlarının taşınmaz 

değerlemede kullanılabilir olduğundan bahsetmişlerdir. Hem taşınmaz değerlerinin 

belirlenmesinde kullanılabilirler hem de taşınmaz fiyatlarını yüksek derecede etkileyen 

taşınmaz özelliklerinin seçimin de kullanılabilirler olduğunu göstermişlerdir. Yapay sinir 

ağlarının taşınmaz değerlemede çoklu regresyon yöntemine alternatif oluşturan bir çözüm 

yolu olduğunu ispatlamışlardır.  

 

Yapay sinir ağlarının taşınmaz fiyatlarını önemli ölçüde etkileyen taşınmaz özelliklerinin 

seçilmesinde de kullanılabileceğini ispatlamışlardır. Bunun yanında, en iyi çözümü bulmak 

için çok sayıda veri setleriyle inceleme yapma imkanı veren genetik bir algoritma 

yardımıyla mümkün olacağını da göstermişlerdir. 

 

Esperanza ve Gallego (2004) çalışmalarında yapay sinir ağlarının nasıl çalıştığını anlamak 

için onun taşınmaz değerlemede uygulanışının tipik bir örneğini incelemişlerdir. Yapay 

sinir ağlarının en iyi çok katmanlı ileri beslemeli ağlarda çalıştığını tespit etmişlerdir. 

 

Basheera ve Hajmeer (2000) çalışmalarında yapay sinir ağlarının dikkat çekici bilgi işleme 

yetenekleri ile örneklerden öğrenme kabiliyetleri ile onları etkili problem çözme 

paradigmaları haline getirmekte olduğunu savunmuşlardır. Yapay sinir ağlarının uzman 

sistemleri gibi geleneksel sistemlerle melezlenmesi karmaşık ve hesaplanması güç 
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problemlerin çözümü için güçlü sonuçlar oluşturabilir. Yakın tarihlerde yapay sinir ağları 

mikrobiyoloji topluluğunun dikkatini çekti, özellikle de Piroliz kütle spektrometrisi ve 

yiyecek sistemlerine mikrobiyal büyüme alanları ilgilendi. Yapay sinir ağlarına olan bu ilgi 

büyümeye devam edecektir ve böyle tekniklerin mikrobiyolojide bulunan problemlerin 

daha büyük bir sınıfının modellendirmede kullanılmı artacaktır. 

 

Zurada, Levitan ve Guan’ nın çalışmanın sonucu, geleneksel olmayan yöntemlerin, çoklu 

regresyona dayalı yöntemlerin tamamlayıcısı olarak kullanılabileceklerini ifade etmek 

olduğu yönündedir. Aynı zamanda bu sonuç taşınmaz değerlerini tayin etmedeki bulanık 

mantık yöntemlerinin, geleneksel olmayan yöntemlerin kullanımıyla ilgili daha ileri 

araştırmaların yapılması gereğini de ortaya koymakta olduğudur. Daha ileri araştırmaların 

yapılmasının gerektiği çeşitli alanlar mevcuttur. Veri setinin büyüklüğünün artması tahmin 

sonuçlarının daha iyi olmasına yol açmıştır. çalışmalarında sadece lokal taşınmaz 

değerleme tayin edici regresyon modeli değişkenlerini kullanmışlardır. Geleneksel 

olmayan yöntemlerin kuvvetli oldukları yönlerden birisi de niceliğe dönüştürülme yeteneği 

düşük olan verileri kullanabiliyor olmasıdır; örneğin pencereden görünen manzaranın 

çekiciliği. Böyle “bulanık” verilerin yer alıyor olması satış fiyatlarını tespit etme 

yeteneğine katkı sağlayabileceğini de ileri sürmüşlerdir. 

 

Özkan, Yalpır ve Uygunol (2007) çalışmalarında özel mülkiyetin yasak olmadığı ülkelerde 

taşınmazların geçmişten günümüze değerlerini tespit etmek için yeni araştırmaların yoğun 

biçimde devam ettiğine değinmişlerdir. Bugünse geleneksel yöntemler yerine bilgisayar 

destekli ileri değerleme yöntemlerinin daha sık olarak kullanıldığına da dikkat 

çekmişlerdir. Taşınmaz değerlemede kullanılacak yöntem için; bölge alışkanlıkları, veri 

tipleri ve pazar koşulları dikkate alınmak suretiyle seçilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Çalışmalarında birçok veriyi regresyon ve yapay sinir ağları yöntemleri ile birlikte 

kullanarak analiz etmişler ve taşınmaz değerlemede hızlı ve güvenilir sonuçlar elde 

etmişlerdir. Kullanılan bu yöntemleri, regresyon ve yapay sinir ağlarını taşınmaz 

değerlemede tercih edilecek yöntemler olarak kabul etmişlerdir. Bununla birlikte yapay 

sinir ağları yöntemiyle elde edilen değerlerin, regresyon değerleriyle kıyaslandıklarında 

gerçek değerlerine daha yakın olduğunu da saptamışlardır.  

 

Rossini (1997) makalesinde; yapay sinir ağları ile çoklu regresyonun taşınmaz 

değerlemeye uygulanışlarını, değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu değerlendirme Yapay Sinir 



100 

Ağların’ dan önce çoklu regresyonun kullanılmasını desteklemiş ama bu tamamıyla kesin 

bir hal oluşturmamıştır. Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemelerin, regresyon ve istatistik 

tekniklerinin gelişmesiyle taşınmaz değerlemesinde çok daha geçerli bir analitik araç 

haline geldiğini ve benzer şekilde sinir ağlarındaki gelişmelerin de taşınmaz değerlemede 

duruma hakim bir araç haline getirilebileceğine değinmiştir. 

 

Lam, Yu ve Lam (2010) bu çalışmalarında; entropi ve destek vektör makinesi bazlı 

modellerin taşınmaz değerleme modellerine uygulanması önerisine dair keşifler 

yapmışlardır. Entropi yönteminin, çoklu regresyon analizinin, yapay sinir ağlarının ve 

destek vektör makinesinin temel prensiplerini incelemişlerdir.  Vaka İncelemeleri I ( Hong 

Kong’da toplanan büyük boyutlu numuneye ait veriler) ve Vaka İncelemeleri II’ye ( Kıta 

Çin’inde toplanan küçük boyutlu numuneye ait veriler) ait ampirik (deneysel) çalışmalarda 

entropinin normalleştirme gücünün arzu edilir nitelikte olduğu gösterilmiştir. Vaka 

İncelemesi II’de, araştırmacılar çıktılardaki büyük hataları nedeniyle konut fiyatlarını 

tahmini probleminde çoklu regresyon yönteminin ancak bir referans çerçevesi olarak 

kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. Yapay sinir ağları ve destek vektör makinesinin 

modellerinin her ikisinin de geçerli olduğunu ve destek vektör makinesinin amaçlanan 

fonksiyona daha güvenilir biçimde hizmet ettiğini saptamışlardır. Bu araştırma sonucunda 

Hong Kong’daki ve Kıta Çin’inde bulunan Nanjing’deki taşınmazların tahmin edilen 

fiyatlarının farklı olduğunu saptamışlardır. Bunun nedeni hem makro hem de mikro 

faktörler olmak üzere pek çok faktörden olduğunu düşünmüşlerdir. Bu bakımdan, farklı 

konumlar veya farklı kapsamlı veri boyutlarıyla ilgili olarak karar verirken seçilmesi kolay 

bir taşınmaz değerleme yönteminin mevcudiyetinin önemli olduğu kanısına varmışlardır. 

Destek vektör makinesi yöntemi fiyat tahmininde diğer iki yönteme göre daha iyi sonuç 

vermiş, bu bakımdan araştırma karar destek siteminin tercih edilecek bir yöntem olarak 

seçilebileceğine ve bu nedenle nihai karar destek sistemi modeli inşa edilmiş ve bu model 

içine entropi ve destek vektör makinesinin matematiksel yöntemlerini entegre etmiştir.  

 

Khalafallah (2008), bu makalesinde; emlak yatırımcılarının ve ev geliştiricilerin konut 

pazarın da kısa vadedeki davranışını kestirebilmelerinde yardımcı olmak üzere tasarlanmış 

bir yapay sinir ağları bazlı modeli sunmuşlardır. Bu model öngörülemeyen gelecek 

performanslarını tahmin edebilmek için tarihsel pazar performansı verileriyle 

bilgilendirilmiş yapay sinir ağlarını kullanmışlardır. Model testi ve sorgulanması 

tahminlerdeki hatanın - % 2 ile + % 2 aralığında olduğunu göstermiştir.  
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Bu çalışma Sinir Ağlarının Porto Alegre Kentindeki konutların kira ve satış değerlerini 

tahmin etme amacıyla kullanılışını göstermektedir.  

 

Cechin, Souto ve Gonzàlez (2000) lineer regresyon yöntemleriyle kıyaslandığında; sinir 

ağları, tahminleri lineer yöntemlere göre 3 kat daha az hatayla hesaplama yeteneğindedir 

aynı zamanda Sinir Ağlarının, Kira Verilerini başarılı biçimde modellendirmiş olduğu da 

teyit edilmiştir.  

 

Dikmen ve Saraç (2012), bu çalışmalarında taşınmaz değerlerinin tahmini için taşınmazın 

hizmet seviyesi ve muhitin gelir seviyesini dikkate alan yapay sinir ağlarına dayalı bir 

model geliştirmişlerdir. Çalışmalarında yöntem test vakalarıyla sınanmıştır. Geliştirilen 

model tüm vakalarda gerçek saha ölçümlerine mantıklı bir yakınlık içinde sonuçlar 

vermiştir. 

 

Bu çalışmada, Kim, An ve Kang (2004), vaka bazlı akıl yürütme ve yapay sinir ağları 

modellerinin inşaat maliyetlerini tahmin etmeye uygun olduğunu, bununla birlikte; yapay 

sinir ağları, vaka bazlı akıl yürütme ve genetik algoritmalar gibi çeşitli araçları birleştiren 

melez bir model geliştirmek için araştırma yapmak gerektiğini de ileri sürmüşlerdir. 

Özellikle de optimal yapay sinir ağları mimarisini ve parametrelerini elde etmek için 

genetik algoritmaları barındıran bir yapay sinir ağları modeli de gelecekte 

geliştireceklerinden de bahsetmişlerdir.  

 

Saraç (2012) tez çalışmasında taşınmaz değerlemesinde yapay sinir ağlarını kullanarak bir 

model geliştirmiş ve farklı ağ mimarisine sahip 28 adet yapay sinir ağı modeli ile deneme 

çalışmaları yapmıştır. Bu modeller arasında seçim için başari ölçütü olarak modelin tahmin 

ettiği değer ile daha önce değerleme çalışmaları neticesinde tespit edilmiş olan değer 

arasındaki farkı kabul etmistir. Bu bağlamda bu farkın en düşük olduğu model en başarılı 

model olarak kabul etmiş ve yapmış olduğu çalışmalarda çok katmanlı algılayıcı modelinin 

en başarılı sonuçları verdiğini gözlemleyerek Yapay Sinir Ağlarının taşınmaz değerlemesi 

için kullanabilir ve başarılı bir metot olduğu tespitini yapmıştır. 

 

Bulut (2011) tez çalışmasında taşınmazlara ait bilgileri kullanarak yapay sinir ağları ve 

destek vektör makinesi aracılığıyla klasik yöntemlere kıyasla gerçek sonuçlara çok daha 
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yakın tahmin sonuçları elde etmede kullanılan bir yöntem geliştirmiş ve bu geliştirdiği 

yöntemi paket program haline getirmiştir. 

 

Taşınmaz değerlemesi dışında da yapay sinir ağları ve bulanık mantık üzerine birçok 

çalışma yapılmıştır. Bunlar daha çok istatistik ve mühendislik üzerine olup aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

Uygunoğlu ve Yurtçu (2006) makalelerinde yapay zeka tekniklerinin inşaat mühendisliği 

problemlerinde kullanımından bahsetmişlerdir. 

 

Mert ve Yılmaz (2009) yayınlarında donatı yeterliliğini bulanık mantık ile değerlendirerek, 

klasik donatı yeterliliği hesaplama yöntemine göre daha anlamlı sonuçlar verdiğini ve bu 

yöntemin çözümünün yeterli bulunmaması durumunda yeniden modelleme yapılabilmesi, 

daha anlamlı ve hassas sonuçlar elde edilebilmesi avantajına sahip olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

 

Yel (2011) tez çalışmasında,  kamu yatırım ihalelerinde, yüklenici firmaların teklif 

fiyatlarında yer alan katkı paylarının belirlenmesi için sinirsel ağ ve bulanık mantığa 

dayanan bir yaklaşım olan adaptif ağ yapısına dayalı bulanık çıkarım sistemi ile bir model 

geliştirmiştir. 

 

Pakdamar (2009) tez çalışmasında, betonarme binalar için performansa dayalı tasarım ile 

belirlenmesi hedeflenen taşıyıcı yapı elemanlarının performans durumlarını bulanık mantık 

yaklaşımı ile tespit ederek model geliştirmiştir.  

 

Tozan (2009) tez çalışmasında, ürün ve servis bazında değer elde etmek amacı ile farklı 

süreç ve aktivitelerin icra edildiği birbiri ile bağlantılı kademelerden oluşan karışık 

dinamik sistemin kademeler arasında talep bilgisi akışındaki değişkenlik ve müşteriden 

takip eden kademelere ilerlendikçe bu değişkenlikte meydana gelen artışı hibrit, bulanık ve 

anfis yaklaşımıyla irdeleyerek bir model oluşturmuştur. 

 

Altın (2009) tez çalışmasında, rüzgâr, güneş, yakıt hücreleri gibi yenilenebilir 

kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin şebekeye aktarılması amacıyla şebeke etkileşimli 
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çalışabilen bir fazlı bir evirici tasarlanmış, benzetim ve uygulama çalışmaları bulanık 

mantık yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

 

Selvi (2009) tez çalışmasında, güvenli kentsel çevreler için özellikle trafik kazaları 

tahminini bulanık mantık yaklaşımı ile modellemiştir. 

 

Akyürek (2009) çalışmasında, plastik ürünlerin imalatında kullanılan plastik enjeksiyon 

yönteminde yapay sinir ağları yöntemini kullanarak bir model geliştirmiştir. 

 

Caner, Umurkan ve Çimen (2004) yayınlarında güç sistemi simülasyon çalışmalarında 

kullanılan senkron makine uyartım sistem modellerinden uyartım regülasyon üzerinde 

bulanık mantık modeli geliştirmişler. 

 

Emre ve Kahvecioğlu (2003) makalelerinde havacılık alanında uçağın son yaklaşma ve iniş 

aşaması için uygun kontrol kuvvetini bulanık mantık aracılığıyla incelemiş ve bulanık 

mantıkla hesaplanan kontrol kuvvetlerinin, problemi çözmede uygun hesaplamalar olduğu 

sonucuna varmışlardır. 

 

Aydın (2003) tezinde hizmet sektöründe çok kanallı kuyruk modeline bulanık mantık 

yaklaşımını uygulamıştır. Yine buna benzer bir çalışmayı hastanede hastanın kuyrukta 

bekleme süresini etkileyen değişkenlere yapay sinir ağı uygulayarak Deveci (2012) de 

başka bir model geliştirmiştir. 

 

İstatiksel alanda çalışma yapan Şanlı (2005) tezinde, veri kümesinde aykırı değer olması ve 

verilerin bulanık olması durumunda yapılan bulanık regresyon çalışmaları genellikle 

etkileşimli yöntemler ya da küme analizinden faydalanan yöntemler olduğundan 

bahsetmiştir. Ancak bu yöntemlerin sezgisel ve uzun bir yineleme gerektirmesinden dolayı 

veri kümesinde aykırı değer olması ve verilerin bulanık olması durumunda uzaklıklara 

bağlı olarak bulunan artıklara ilişkin üyelik fonksiyonu yapısının sezgiselliği ortadan 

kaldıracağı ve yinelemeli süreci daha kısaltacağını düşünerek iki ayrı yöntem önermiştir.  

 

Tosunoğlu (2007) tez çalışmasında gözlem istasyonları tarafından depremi oluşturan 

yerkabuğu hareket hızlarına ilişkin ölçümü temel alarak, gözlenmemiş diğer 
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koordinatlardaki hız değerinin kestirimi için bulanık mantık uyarlamalı ağ yaklaşımını 

kullanarak bir model oluşturmuştur. 

 

Yentürk (2011) tez çalışmasında klasik hedonik fiyat modeli ve bulanık en küçük kareler 

tahmin yöntemini kullanarak bulanık hedonik analizini elde etmiştir. 

 

Özdaban (2010) tez çalışmasında, iş değerlendirme ve personel değerlendirme üzerinde bir 

bulanık karar model geliştirmiştir. 

 

Eskioğlu (2012) tez çalışmasında, bulanık kalite fonksiyonu göçerimini ürün geliştirmede 

kullanarak rekabet kaygısı taşıyan tüm firmalarda müşteri hoşnutluğunu sağlayabilmenin 

bir numaralı yöntemi olacağını savunmuştur. 

 

Yıldız (2013) tez çalışmasında bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile tedarikçi 

seçimi ve ekonomik sipariş miktarının tespiti üzerine otomotiv sektöründe bir uygulama 

yapmıştır. 

 

Eğrisöğüt ve Kazan (2007) makalelerinde bulaşık makinesinde bulaşıkların durumlarına 

göre yıkama parametrelerini verilen mantıksal kurallar çerçevesinde belirleyerek bulaşık 

makinesi için bulanık mantık modeli oluşturmuşlardır. 

 

Odabaş, Pehlivan ve Cinal (2009) yayınlanan bildirilerinde, güneş enerjisini elektrik 

enerjisine çevirmek için kullanılan panellerin, daha verimli çalışabilmesi için, güneşin 

değişik açılarında panellerin konumlandırılması için bulanık mantık kullanarak bir model 

oluşturmuşlardır. 

 

Dayık ve Yılmaz (2012) tekstil üzerine yaptıkları çalışma da pamuklu kumaşta boncuk 

oluşumunu bulanık mantık metoduyla tespit etmişlerdir. 

 

Aşkın, İskender ve Mamızadeh (2011) makalelerinde kuru tip transformatör sargısının 

termal modelini üç farklı yapay sinir yapısı kullanarak modellemiş ve bu modelleme ile 

ilgili en başarılı ağ yapısını irdelemiştir. 
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Yücel (2010) tez çalışmasında tedarikçi seçimi probleminde bütünleşik sinirsel bulanık 

mantık yaklaşımı geliştirmiştir. 

 

Saraç (2012) tez çalışmasında çağrı merkezinde hizmet kalitesini arttırmak amacı ile dokuz 

farklı projeyi bulanık mantık yöntemi ile irdeleyerek en fayda sağlayan projeyi yapay sinir 

ağları yardımı ile belirlemiştir. 

 

Arı (2009) tezinde öğrencileri mesleki yönlendirmede bulanık mantık yöntemini 

kullanarak bir model geliştirmiş ve bu modeli paket program haline getirmiştir.  

 

Saraçoğlu (2009) tez çalışmasında insandaki fizyolojik ve psikolojik parametrelerin deri 

aracılığıyla sinirlerin uyarılması yöntemi üzerine etkilerini inceleyerek, yapay sinir ağları 

ve bulanık mantık ile birlikte bir model geliştirmiştir. 
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4. YÖNTEM 

 

Bu çalışmada kamulaştırma bedel tespitinde kullanılan yöntemle, piyasada taşınmaz 

değerlemesinde kullanılan yöntemlerden bahsedilmiştir. Bu yöntemler geleneksel, 

istatistiksel ve modern değerleme yöntemleri başlıkları adı altında anlatılmıştır. Geleneksel 

değerleme yöntemlerinden olan maliyet yöntemi ve modern değerleme yöntemlerinden de 

yapay sinir ağları ve bulanık mantık üzerinde çalışılmıştır.   

 

Yapay sinir ağları karışık problemleri çözebilme yeteneğine sahipken, bulanık mantık 

içerisinde belirsizlik barındıran dilsel değişkenleri çözebilme yeteneğine sahiptir. Bu iki 

modern yöntemi paket programlar (Neurosolutions, Matlab) yardımı ile bir arada 

kullanarak taşınmaz değerlemesi ve kamulaştırma verileri üzerindeki sonuçları 

irdelenmiştir.  

 

Yapay sinir ağları yönteminde doğru sonuca ulaşmak için geniş veri seti seçilmiştir. Ayrıca 

doğru veri seti içinde sayısallaştırma işleminin ve veri seçiminin düzgün yapılmasına 

dikkat edilmiştir. Üyelik fonksiyon seçimi için ise her veri seti ayrı ayrı tek tek eğitilerek 

test edilmiştir.   

 

Bulanık mantık yönteminde ise kesinlik belirtmeyen veriler programa işlenerek model 

oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerden elde edilen sonuçlar her bir modern değerleme 

yöntemi için irdelenmiştir. 

 

Değerleme yöntemlerinde hem kamulaştırma bedel tespitinde kullanılan yöntemin yetersiz 

kalması hem de taşınmaz değerlemede elde edilen değerlerin gerçeğe çok daha yakın 

olması nedeniyle öncelikle bu iki yöntem karşılaştırılmıştır. Daha sonra kamulaştırma ve 

taşınmaz değerleme veri setine, modern yöntemler uygulanmıştır. Modern yöntemlerin 

uygulanmasında paket programlardan yararlanılmıştır. Bu paket programlar yapay sinir 

ağları için Neurosulutions programı, yapay sinir ağları ve bulanık mantığın bir arada 

kullanıldığı Matlap programıdır. Ayrıca uygulanan yöntemlerin etkinliğini ortaya koymak 

açısından kamulaştırma ve taşınmaz değerleme veri setlerine çoklu regresyon yöntemi de 

uygulanmıştır. Çoklu regresyon yöntemi için bir istatistik programı olan SPSS paket 
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programı kullanılmıştır. Her üç modelle elde edilen analiz sonuçları birbiri ile 

karşılaştırılmıştır.    

 

4.1. Araştırma Modeli 

 

Araştırma modeli olarak kamulaştırma verileri ile taşınmaz değerleme verileri üzerinde 

öncelikle nitelik azaltma işlemi uygulanmıştır. Literatürde az değişken ile doğru sonuca 

ulaşmanın hem zaman hemde ekonomik anlamda öneminden bahsedilmektedir. Bu 

görüşler göz önünde bulundurularak çalışmada nitelik azaltma işlemine gidilmiştir. Nitelik 

azaltma işlemi Neurosolutions, Matlap ve SPSS Programları ile yapılmıştır. Bu işlemler 

gerçekleştirildik sonra hem kamulaştırma hem de değerleme değişkenleri en az değişken 

ile en doğru sonuca ulaşan modeli belirlemek için her bir programda tek tek uygulanmış ve 

karşılaştırılmıştır. 

 

4.1.1. Neurosolutions programı  

 

1991 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinde kurulan Neurodimension 

firması, yapay sinir ağları, genetik optimizasyon ve uyarlanabilir sistemler hakkında 

programlar tasarlamış ve zaman içerisinde bu programlarda uzmanlaşmıştır. 

Neurosolutions bu programlardan bir tanesidir. 

 

Excel ortamında bir eklenti olarak kullanılabilen Neurosolutions for Excel yazılımı 

kullanıcıların kolayca öğrenebileceği bir yapay sinir ağı aracıdır (Hamzaçebi, 2011: 108). 

 

Neurosolutions for Excel kullanarak birçok katmanlı algılayıcı tahmincisi ile çalışabilmek 

için verilerin sayısallaştırılarak Excel ortamına girilmiş olması gerekir. Daha sonra girilen 

veriler üzerinde yapılacak işlemler Neurosolutions menüsü yardımı ile gerçekleştirilir 

(Hamzaçebi, 2011: 109).  

 

Program girdilerin %60’ını egitim, %15’ini çaprazlama ve %25’inide test olacak şekilde 

otomatik olarak yapay sinir ağlarını kurmaya başlar. Bu evrede hangi matematiksel 

denklemlerin olduğu bilinmemektedir (Saraç, 2012) (Şekil 4.1). 
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Şekil 4.1. Neurosolutions işlem arayüzü 

 

Yapay sinir ağları modelleri 

 

Neurosolutions programında çeşitli modelleme kalıpları yer almaktadır. Statik problemler 

ve geçici problemler olmak üzere iki ana başlık bulunmakta olup programa ilave modeller 

yüklenebilmektedir. Seçilen modellemelere göre program yapay sinir ağlarını 

oluşturmaktadır. Kullanılabilen modeller şunlardır (Saraç 2012); 

 

 Statik problemler  

 Dar veri seti 

 LR-0-B-L (Doğrusal regresyon) 

 MLP-1-B-L (Çok katmanlı algılayıcı) 

 PNN-0-N-N (Olasılıksal sinir ağı) 

 RBF-1-B-L (Radyal temelli fonksiyon) 

 GFF-1-B-L (Genelleştirilmiş ileri beslemeli) 

 MLPPCA-1-B-L (Temel bileşenler analizi ile çok katmanlı algılayıcı) 

 SVM-0-N-N (Destek vektör elemanı) 

 MLP-2-B-L (Çok katmanlı algılayıcı ) 

 Geniş Veri Seti  

 MLP-1-O-M (Çok katmanlı algılayıcı) 

 LR-1-O-M (Doğrusal regresyon) 

 MLP-1-B-M  (Çok katmanlı algılayıcı) 

 MLP-2-O-M (Çok katmanlı algılayıcı) 

 MLP-2-B-M  (Çok katmanlı algılayıcı) 

 MLPPCA-1-O-M (Temel bileşenler analizi ile çok katmanlı algılayıcı) 

 MLPPCA-1-B-M (Temel bileşenler analizi ile çok katmanlı algılayıcı) 

 GFF-1-O-M (Genelleştirilmiş ileri beslemeli) 

 GFF-1-B-M (Genelleştirilmiş ileri beslemeli) 
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 RBF-1-O-M (Radyal temelli fonksiyon) 

 RBF-1-B-M (Radyal temelli fonksiyon) 

 Geçiçi problemler  

 Dar veri seti  

 TDNN-1B-L (Zaman gecikmeli ağ) 

 TLRN-1-B-L (Zaman farklı ile tekrarlayan ağ) 

 RN-1-B-L (Tekrarlayan ağ) 

 Geniş veri Seti 

 TDNN-1-0-M (Zaman gecikmeli ağ) 

 TDNN-1-B-M (Zaman gecikmeli ağ) 

 RN-1-0-M (Tekrarlayan ağ) 

 RN-1-0-M (Tekrarlayan ağ) 

 TLRN-1-0-M (Zaman farklı ile tekrarlayan ağ) 

 TLRN-1-B-M (Zaman farklı ile tekrarlayan ağ 

 

Programda kullanılan modelleri genel olarak inceleyecek olursak (Saraç, 2012); 

 

Doğrusal regresyon 

 

Bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken arasında bir ilişki kurar. 

Bağımlı değişkeni bağımsız değişkenin aldığı değerin doğrudan oranı olarak gösterir (Şekil 

4.2). 

 
 

Şekil 4.2. Doğrusal regresyon modelinin analiz sonucu 
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Çok katmanlı algılayıcı 

Tez çalışmasında en başarılı model olan çok katmalı algılayıcı birçok tespit ve tahmin 

işlemini yerine getirmiştir.  Çok katmanlı algılayıcılar doğrusal olmayan problemlerin 

çözümün de en sık kullanılan yapay sinir ağı tekniğidir. Birçok katmandan oluşur ve bu 

katmanlardaki her birine nöron için bağlantı ağırlığıyla giriş işaretlerinin çarpımlarının 

toplamlarını alır ve çıkışını bu toplamın bir fonksiyonu olarak hesaplar (Şekil 4.3). 

 

 
 

Şekil 4.3. Çok katmanlı algılayıcı modelinin analizi sonucu 

 

Olasılıksal sinir ağları 

 

Sınıfların bağımlı olasılık yoğunluğu fonksiyonunun tahmininde, parametrik olmayan bir 

teknik olarak kullanılmaktadır. Çok girişli problemlerde başarı oranı yüksektir. 

 

Radyal tabanlı fonksiyon 

 

Çok boyutlu uzayda eğitim verilerine en uygun yüzeyi bulur. Girdi, ara katman ve çıktı 

katmanından oluşur. Ara katmandaki radyal tabanlı aktivasyon fonksiyonu girdileri 

dönüştürmeyi sağlar. 

 

İleri beslemeli ağ 

 

Çok katmanlı algılayıcıların özel bir türü olan ileri beslemeli ağda bağlantılar bazı 

katmanları atlayarak sonuca ulaşmaya çalışır. Çok katmanlı algılayıcılara göre nadiren 
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daha iyi sonuçlar verir. Şekil 4.4’ de görüldüğü üzere girdi katmanları ile çıktı katmanı 

arasında yer alan katmanların bazıları atlanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 4.4. İleri beslemeli ağ için işlem arayüzü 

 

Temel bileşenler analizi 

 

Denetimli ve denetimsiz ağların karışımı şeklindedir. Çok katmanlı algılayıcılar ile ağın 

durumuna göre özellik çıkarımı yapar (Şekil 4.5). 

 

 
 

Şekil 4.5. Temel bileşenler analizi için işlem arayüzü 

 

Zaman farkı ile tekrarlayan ağ 

 

Çok katmanlı algılayıcıların bir türü olan teknik tekrarlayan bağlantıları kısa sürede dizayn 

ederek sonuca ulaşmaya çalışır (Şekil 4.6). 
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Şekil 4.6. Zaman farkı ile tekrarlayan ağ için işlem arayüzü 

 

Tekrarlayan ağ 

 

Kendilerini gizli ağlar ile beslerler. Tekrarlamalar sırasında oluşan problemlerin çözümü 

sağlanmaya çalışılır. Genel olarak doğrusal olmayan zaman serileri tahmininde, sistem 

tanılama ve geçici örüntü sınıflandırma problemlerinde kullanılır (Şekil 4.7). 

 

 
 

Şekil 4.7. Tekrarlayan ağ için işlem arayüzü. 

 

Bu tez çalışmasında kullanılan ve belirli bir sırada girilen veriler eğitim başlamadan önce 

randomize rows komutu ile rastgele sıralandırılarak işleme konulmuştur. 

 

Gizli katman sayısı her veri için en az 2’ den başlayarak değişken sayısına göre en fazla 9 

olacak şekilde uygulanmıştır. Daha sonra sırasıyla gizli katmandaki gizli nöron sayısı, 
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nöronlar için aktivasyon fonksiyonunu, momentum katsayısı ve öğrenme oranı gibi 

parametreleri düzenlenmiştir.  

 

Eğitim tamamlandığında eğitim ve doğrulama kümeleri için hata kareleri ortalaması 

değerleri kaç iterasyon için eğitimin sürdüğü bilgileri ve grafiksel bir gösterimi karşımıza 

çıkmaktadır (Şekil 4.8) (Hamzaçebi, 2011: 114). 

 

 
 

Şekil 4.8. Eğitim performansını gösteren çalışma sayfası 

 

Eğitimi tamamlanan ağın sonuçlarını genelleştirebilmek için ağın test edilmesi gerekir. 

Test işlemi de tamamlandıktan sonra test sonuçlarını gösteren bir çalışma sayfası karşımıza 

çıkmaktadır. Şekil 4.9 bu çalışma sayfasını göstermektedir (Hamzaçebi, 2011: 114). 
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Şekil 4.9. Test kümesi performansını gösteren çalışma sayfası 

 

Eğitimi tamamlanmış ve test edilerek genelleştirebileceği anlaşılmış birçok katmanlı 

algılayıcı ile tahminde bulunulabilir. Bu durumda daha önce production set olarak 

tamamlanmış veriler için ağın sonuç üretmesi sağlanır. Production sette girdi değerleri 

mevcuttur. Ancak çıktı değerleri yoktur. Bu değerler ağ tarafından tahmin edilerek yeni 

veriler üzerinde kullanılabilmeyi sağlamaktadır (Hamzaçebi, 2011: 115). 

 

4.1.2. Matlab (Anfis-Fis) programı  

 

Matlab, temel olarak nümerik hesaplama, grafiksel veri gösterimi ve programlamayı içeren 

teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış yüksek performansa sahip bir yazılımdır. 

Matlab programının tipik kullanım alanları:   Matematik ve hesaplama işlemleri, Algoritma 

geliştirme, modelleme, simülasyon (benzetim) ve öntipleme, veri analizi ve görsel 

efektlerle destekli gösterim, bilimsel ve mühendislik grafikleri, uygulama geliştirme 

şeklinde özetlenebilir. 

 

Matlab adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. Matlab, ilk 

olarak Fortran Linpack ve Eispack projeleriyle geliştirilen ve bu programlara daha etkin ve 

kolay erişim sağlamak amacıyla 1970’lerin sonlarında yazılmıştır. İlk başlarda bilim 
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adamlarına problemlerin çözümüne matris temelli teknikleri kullanarak yardımcı 

olmaktaydı. Bugün ise geliştirilen yerleşik kütüphanesi ve uygulama ve programlama 

özellikleri ile gerek üniversite ortamlarında (başta matematik ve mühendislik olmak üzere 

tüm bilim dallarında) gerekse sanayi çevresinde yüksek verimli araştırma, geliştirme ve 

analiz aracı olarak yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Ayrıca işaret işleme, kontrol, 

fuzzy, sinir ağları, wavelet analiz gibi bir çok alanda ortaya koyduğu Toolbox adı verilen 

yardımcı alt programlarla da özelleştirilmiş ve kolaylaştırılmış imkanlar sağlamıştır. 

Ayrıca Matlab, komut temelli bir programdır.  

 

Anfis Girdi Seçimi 

 

Veri seti oluşturulduktan sonra Anfis girdi seçimi ile çıktıyı en çok etkileyen girdilerin 

seçimi işlemi yapılacaktır. Girdi seçimi gerçekleştirildikten sonra son aşamada Anfis 

modeli kurulup çözülecektir (Yücel, 2010). 

 

Eğitilecek değişken sayısı toplam data nın % 75 i, test edilecek değişken sayısı da toplam 

datanın % 25 i olacak şekilde oluşturulmuştur. İki ayrı veri grubu Matlab çalışma alanına 

yüklenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.10. Tek girdi kombinasyonu hata düzeyi 
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Şekil 4.10 tek tek her bir seçim kriterlerinin kamulaştırmadaki hata büyüklüğünü 

göstermektedir. Y eksenini oluşturan ve ‘’RMS Errors’’ olarak isimlendirilen yapı hatanın 

büyüklüğünü belirtir. RMSE (Root Mean Square Error – Hata Kareleri Ortalamasının 

Karekökü) sinirsel ağların performansını ortaya koymada kullanılan önemli göstergelerden 

biridir (Yücel, 2010).  

 

Şekil 4.10 incelendiği zaman ‘’Yapı Alanı’’ kriterinin en düşük hataya sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Grafikte yer alan çemberli yapı eğitim datasının hata büyüklüğünü 

gösterirken yıldızlı yapı test datasının hata büyüklüğünü göstermektedir.  

 

Üçlü kombinasyon da ise yapı alanı, birim fiyat ve yıpranma oranı kamulaştırmayı en çok 

etkileyen diğer bir ifadeyle en düşük hata değerine sahip üç faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Şekil 4.11). 

 

 
 

Şekil 4.11. Üç girdi kombinasyonu hata düzeyi 
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Anfis az değişken ile etkin çözüm ortaya koyan bir yöntemdir. Bu husus göz önünde 

bulundurularak üç değişkenli model tercih edilmiştir.  

 

Anfis Modelinin Oluşturulması ve Çözülmesi 

 

Çizelge 4.10’ da seçilen kriterlere bağlı data yapısı bulunmaktadır. Bu doğrultuda seçilen 

kriterlere bağlı olarak düzenlenen eğitim ve test datasının Matlab çalışma alanına 

yüklenmesi gerekmektedir. Eğitim ve test dataları çalışma alanına egitim_veri ve test_veri 

adları ile yüklenmiştir. Çalışma alanının son hali Şekil 4.12’ de yer almaktadır. 
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Şekil 4.12. Kurulan anfis modeli matlab çalışma alanı 

 

1
1

9
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Bu fazın ilk adımı her bir değişken için uygun sayıda ve tipte üyelik fonksiyonu adedinin 

belirlenmesi, Anfis modelinin uygulanması konusunda önemli hususlardan biridir. 

Buradaki önemli nokta, seçilen üyelik fonksiyonu adedine bağlı olarak değişen eğitilecek 

değişken adedinin eldeki veri sayısından az olmaması kuralıdır. Yapılan kriter seçiminin 

ardından problem 3 girdi (bağımsız değişken) ve 1 çıktıdan (bağımlı değişken) oluşan 

sisteme dönüşmüştür. Bu çerçevede iki üyelik fonksiyonunun yer aldığı Anfis modelinin 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

 
 

Şekil 4.13. Matlab üyelik fonksiyon tipleri 

 

Üyelik fonksiyonu adedinin belirlenmesine takiben üyelik fonksiyonunun tipi ortaya 

konmalıdır. Çalışmada en uygun, diğer bir ifade ile eldeki girdi – çıktı setini en az hata ile 

açıklayan üyelik fonksiyonunu tipini seçebilmek amacı ila Matlab yazılımının sunduğu her 

bir üyelik fonksiyonu tipi tek tek kullanılarak eğitim datası 20 çevrim eğitilmiştir. Şekil 

4.13’ de üyelik fonksiyonu tiplerinin adı ve Matlab’ da liste halinde görünümü 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Üyelik 

Fonksiyon  

Tipi 

Üyelik Fonksiyon 

Adı 

trimf Üçgen üyelik fonksiyonu 

trampmf Yamuk üyelik fonksiyonu 

gbellmf 
Genelleştirilmiş çan eğrisi üyelik 

fonksiyonu 

gaussmf Gauss üyelik fonksiyonu 

gaussmf2 Gauss kombinasyonu üyelik fonksiyonu 

pimf Π şeklindeki üyelik fonksiyonu 

dsigmf 
İki sigmoid üyelik fonksiyonu arasındaki 

farktan oluşan üyelik fonksiyonu 

psigmf 
İki sigmoid üyelik fonksiyonunun 

çarpımından oluşan üyelik fonksiyonu 
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Şekil 4.14. Üçgen üyelik fonksiyonu eğitim hatası 

 

Eğitim tamamlandıktan sonra karşımıza çıkan şeklin anlamı, seçilen üyelik fonksiyonu tipi 

ve adedine (her bir değişken için 2 adet üçgen üyelik fonksiyonu) uygun olarak melez 

öğrenme algoritması ile eğitim datası 20 çevrim eğitilmiş ve çıktı değeri 0,0026682 

büyüklüğünde bir hata değeri ile doğru olarak tahmin edilmiştir. 

 

Şekil 4.13’ da belirtilen üyelik fonksiyon tipleri için üçgen üyelik fonksiyonuna yapılan 

işlemler aynı şekilde tek tek uygulanmış ve her bir üyelik fonksiyon için Şekil 4.14’ un sol 

alt köşesinde ifade edilen toplam hata değeri elde edilmiştir. Elde edilen değerler Çizelge 

4.1 ‘de yer almaktadır. 

 

Çizelge 4.1. Üyelik fonksiyonları hata değeri 

INPUT OUTPUT 

Üyelik 

Fonksiyon  

Sayısı 

Üyelik Fonksiyon  

Tipi 

 Epoch Hata  

Değeri 

Üyelik Fonksiyon  

Tipi 

2 2 2 

Trimf 0,0026682 Linear 

trampmf 0,0060746 Linear 

gbellmf 0,0030822 Linear 

gaussmf 0,0027014 Linear 

gaussmf2 0,0051886 Linear 

Pimf 0,0070054 Linear 

Dsigmf 0,0037731 Linear 

Psigmf 0,003773 Linear 
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Çizelge 4.1 dikkate alınarak en düşük hata değerine sahip olan trimf (Üçgen üyelik 

fonksiyonu) üyelik fonksiyon tipi seçilmiştir. Sonuç olarak her bir değişken için iki adet 

trimf üyelik fonksiyonu datanın eğitilmesi için seçilmiştir. 20 çevrim eğitim sonucunda 

elde edilen sonuçlar Şekil 4.14’ da yer almaktadır. Bütün bu işlemlerle birlikte eğitim 

datasının eğitilmesi işlemi sonuçlandırılmıştır. 

 

 “structure” butonu yardımı ile Şekil 4.15’ de oluşan Anfis model yapısı görülmektedir. 

Şeklin en solunda yer alan üç siyah düğüm (daire) problemle ilişkili kriterleri 

yansıtmaktadır. İkinci katmanda ise her bir değişken ile ilişkili iki adet üyelik fonksiyonu 

atanmaktadır. Üçüncü aşamada 2³ (8 adet) kural oluşmaktadır. İlgili kurallardan gelen her 

bir çıktı 4. katmanda yer alıp, bütün kurallar ile ilişkili çıktılar toplanarak sistemin tahmin 

ettiği çıktı değerine 5. katmanda ulaşılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 4.15. Anfis model yapısı 

 

Modelin Çıktılarının Yorumlanması ve Test Edilmesi 

 

Modele temel teşkil eden girdi – çıktı setine en uygun üyelik fonksiyon ve adedi 

kullanılarak eldeki eğitim datası bir önceki bölümde eğitilmiştir. Bu bölümde modelin 

eğitilmesi sonucu elde edilen çıktılar ortaya konmakta ve modelin performansı test 

edilmektedir. Ayrıca kurulan modelin bulanık mantık yönüne değinilmektedir. 
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Oluşturulan modelin uygunluğunu test etme adına Anfis kullanıcı ara yüzünün sağ alt 

köşesinde yer alan  “Test Fis” alanından yararlanılmaktadır. İlgili alan kullanılarak eğitim 

ve test datasının gerçek çıktıları ile modelin oluşturduğu çıktılar birbiri ile grafiksel olarak 

karşılaştırılabilmektedir.  

 
 

Şekil 4.16. Eğitilmiş model eğitim data karşılaştırması 

 

Şekil 4.16’ da yer alan grafikte daire şeklinde olan noktalar eğitim datasının gerçek 

çıktılarını temsil ederken yıldız olarak yer alan noktalar ise eğitilen Anfis modeli 

tarafından hesaplanan çıktı değerlerini yansıtmaktadır. Daire ve yıldız değerlerinin 

birbirinin üstüne gelmesi kurulan modelin karar verme mantığını ne kadar etkin bir şekilde 

yansıttığını göstermektedir. Şeklin sol alt köşesinde ise test hatası (RMSE) değeri ortaya 

konmaktadır. İlgili değerin büyüklüğü 0,0026682’ dir. Şekil 4.17’ de ise test ve eğitim 

datası birlikte ele alınmaktadır. Toplam data 0,0019671 hata büyüklüğü ile tahmin 

edilmektedir. 
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Şekil 4.17. Eğitilmiş model eğitim ve test data karşılaştırması 

 

Yapılan işlemlerden sonra elde edilen önemli çıktılardan biri Şekil 4.18’ de yer almaktadır. 

İlgili şekil çıkan modelin kural görünümünü yansıtmaktadır. Çizelge 4.10’ da bulunan 

verilerin ilk 117 adedi eğitim ve 49 adedi test olmak üzere toplam 166 veri yer almaktadır. 

Anfis modelinin hem eğitim hem de test datasına yönelik çıktılarını bir liste halinde ortaya 

koyma adına çalışmada “evalfis” komutu kullanılmıştır. 

 

“Evalfis (input, model)” kodu komut satırına yazılıp uygulandıktan sonra satır satır 166 

adet test ve eğitim datasının çıktı değerleri liste halinde Matlab komut penceresinde 

oluşmaktadır (Şekil 4.18).   



125 

 

 

Şekil 4.18. Evalfis komutunun kullanımı 

 

Önceden belirtildiği üzere Anfis, bulanık çıkarım sisteminin sinirsel ağlar ile bütünleşmesi 

sonucu oluşan bir yöntemdir. Anfis, elde bulunan girdi çıktı setine ilişkin kuralları bulanık 

çıkarım sisteminden (Fis) farklı olarak otomatik olarak oluşturur ve bu da yöntemin 

bulanık mantık ile örtüştüğü noktadır. Anfis kullanıcı ara yüzünde yer alan Edit 

menüsünün altında yer alan Rules seçeneği ile sistemin ürettiği kurallara 

ulaşılabilmektedir. Aynı menünün altında Membership Functions seçeneği ise üyelik 

fonksiyonlarına sözel değer atanmasını sağlamaktadır. İlk girdi olan “Yapı Alanı” için 

yapılan işlemler Şekil 4.19’ da yer almaktadır. 

 

 
 

Şekil 4.19. Yapı alanı sözel değer tanımlanması 
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Membership Function Editor’un sol üst köşesinde yer alan Fis Variables kısmı 

problemdeki girdi ve çıktıları ortaya koymaktadır.  Editor’un sol alt köşesinde mevcut 

değişkenin ismi, tipi ve veri aralığı gösterilmektedir. Sağ alt köşede yer alan name seçeneği 

kullanılarak girdi ile ilişkili sözel değerler atanmaktadır. Aynı zamanda sağ alt köşede 

üyelik fonksiyonun tipi ve sistemin eğitilmesi sonucu elde edilen değişken değerleri de yer 

almaktadır. Her bir girdi için iki adet üyelik fonksiyonu atanmıştı. Bu iki üyelik 

fonksiyonunda ilkine düşük diğerine yüksek sözel değeri atanmıştır. Her bir girdi için 

düşük ve yüksek değerleri Şekil 4.39’ da yer alan işlem tekrar edilerek tanımlanmıştır. 

 

Kurulan model önceden de belirtildiği üzere 8 kural içermektedir ve bu da 8 adet çıktı tipi 

oluşturmaktadır. Her bir çıktı kuralı için çok düşük, düşük, orta düşük, orta, orta yüksek, 

yüksek düşük, yüksek ve çok yüksek sözel değerleri Şekil 4.19’ daki mantık ile sırayla 

tanımlanmıştır. Bütün bu sözel değer tanımlamaları sonucunda oluşan kural yapısı anlamlı 

hale gelmiştir. Son olarak Edit menüsünün altında yer alan Rules seçeneği ile kurallar 

görüntülenir (Şekil 4.20). 

 

 

 

Şekil 4.20. Anfis model eğer-ise kural görünümü 
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Örnek olarak ilk kuralın anlamı “Eğer yapı alanı düşük ve birim fiyat düşük yıpranma 

oranı düşük ise kamulaştırma çok düşüktür.” anlamına gelmektedir. Dördüncü kuralı ele 

alır isek: “Eğer yapı alanı düşük ve birim fiyat yüksek ve yıpranma oranı yüksek ise 

kamulaştırma ortadır. Kural yapısını inceleyecek olur isek yapı alanının kamulaştırmada en 

önemli etkinliğe sahip olduğu göze çarpmaktadır. Bu husus girdi seçimi bölümünde ele 

aldığımız tek girdi seçimi şekli (Şekil 4.10) ile örtüşmektedir. Kamulaştırma işleminde 

yapı alanı önemli bir unsurdur. Sonuç olarak ilgili kural görünümü (Şekil 4.20) modelin 

çıktılarının sözel değerler kullanılarak bulanık eğer-ise kuralları ile sunulmasını 

sağlamıştır.  

 

4.2. Verilerin Hazırlanması 

 

Kamulaştırma ve taşınmaz değerlemesi için ayrı ayrı veri seti hazırlanmıştır. Kamulaştırma 

bedel tespitinden elde edilen veriler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma 

servisinin arşivinden yararlanılırken, taşınmaz değerlemesi için elde edilen veriler için ise 

İzmir firması olan Code Gayrimenkul Değerleme Dan. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 

arşivinden yararlanılmıştır. 

 

4.2.1. Kamulaştırma verilerinin hazırlanması 

 

Bu çalışmada İzmir ili sınırları içerisinde bulunan Karşıyaka İlçesi Dedebaşı Mahallesi, 

Konak İlçesi Bozyaka Mahallesi, Gürçeşme Mahallesi, Karabağlar İlçesi Bozyaka 

Mahallesi ve Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesinde yaklaşık 166 yapıdan geçen ve yapımı 

gerçekleştirilen yolların kamulaştırma değerleri kullanılmıştır. Veri setinin oluşturulması 

için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Servisi ile birlikte çalışılmıştır. Kullanılan 

veriler 2007 ile 2011 yılları arasında değişmektedir. Tespit edilen kamulaştırma bedelleri 

en az 13 657,00 TL ile en fazla 189 567,00 TL arasında değişmektedir. Kamulaştırma 

bedel tespitinde kullanılan bu veriler 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 11. Maddesinde belirtildiği gibi elde edilmiştir. 

Kamulaştırmanın yapıldığı yılın yapı yaklaşık birim fiyatına göre değerleme yapılmıştır.  

 

Kamulaştırmadan elde edilen veriler 5 adet girdi değeri (değişken-bağımsız değişken) ve 1 

adet çıktı (bağımlı değişken) değeri olarak programa işlenmiştir. Yapı yaşı, kat adedi, yapı 

alanı, kamulaştırma yapılan yılın metrekare birim fiyatı, yıpranma oranı gibi özellikler 
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girdi (değişken), kamulaştırma değeri de çıktı olarak kullanılmıştır. Bu değişkenler 

sayısallaştırılıp analiz için uygun hale getirilmiştir. Çizelge 4.2’ de sayısallaştırılan veri seti 

ile ilgili bilgiler verilmiştir. Kamulaştırmada kullanılan veri seti Çizelge 4.3’ teki gibidir. 

 

Çizelge 4.2. Kamulaştırma verilerinin sayısallaştırılması 

Veriler Açıklama Örnek 

Yapı yaşı Yapı inşaat yılı ile kamulaştırmanın yapıldığı yıl 

arasındaki fark 

2007-1990=17yıl        17 

Kat adedi Yapının kat sayısı 2 katlı          2 

Yapı alanı Yapının kullanım alanı 70 m²         70 

m² birim fiyatı Kamulaştırmanın yapıldığı yılın m² birim fiyatı 448,00 TL         448 

Yıpranma oranı Yapının değerleme gününe kadar yitirdiği 

özelliği 

%25         25 

 

Çizelge 4.3. Kamulaştırmada kullanılan veri seti 

S
IR

A
 N

O
 

YAPI  

YAŞI 

K
A

T
 A

D
E

D
İ 

YAPI  

ALANI 

(m²) 

m²  

BİRİM  

FİYATI 

(TL/m²) 

YIPRANMA 

ORANI 

(%) 

 

KAMULAŞTIRMA  

DEĞERİ 

(TL) 

1 49 3 216 448 15 82 344,19 

2 41 2 118 448 15 44 850,62 

3 40 1 105 448 25 35 209,44 

4 32 1 54 448 20 19 353,60 

5 40 1 112 448 25 37 564,80 

6 50 2 42 448 23 14 657,35 

7 35 2 162 448 15 61 659,14 

8 42 1 69 448 20 24 826,37 

9 25 2 185 448 20 66 321,92 

10 51 2 183 448 15 69 511,23 

11 51 1 109 448 25 36 499,68 

12 25 2 256 448 15 97 629,50 

13 31 2 159 448 20 56 999,94 

14 39 1 61 448 25 20 364,96 

15 36 2 207 448 15 78 764,67 

16 38 1 72 448 20 25 840,64 

17 42 1 48 448 20 17 056,26 

18 48 2 152 448 15 57 816,86 

19 42 2 175 448 20 62 748,67 

20 45 1 81 448 25 27 125,28 

21 25 2 156 448 15 59 351,49 

22 40 1 94 448 25 31 644,48 

23 25 2 215 448 15 81 784,42 

24 39 3 189 448 20 67 737,60 

25 39 2 193 448 15 73 429,66 

26 45 1 54 448 20 19 414,53 

27 25 1 68 448 30 21 469,06 

28 44 1 60 448 15 22 848,00 

29 52 2 173 448 15 66 000,26 
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Çizelge 4.3. (devam) Kamulaştırmada kullanılan veri seti 

 
30 46 2 243 448 15 92 382,08 

31 25 2 244 448 15 92 789,54 

32 29 2 113 448 15 43 190,34 

33 29 1 74 448 22 25 708,30 

34 34 1 83 448 20 29 872,64 

35 20 2 130 448 18 47 760,47 

36 19 1 132 448 14 50 926,31 

37 32 1 120 448 22 42 034,14 

38 21 2 233 448 18 85 686,72 

39 14 4 355 448 20 127 382,53 

40 14 2 219 448 20 78 640,13 

41 21 1 106 437 20 37 012,15 

42 20 1 83 437 15 30 737,49 

43 17 1 94 437 15 35 020,31 

44 18 1 84 437 15 31 105,22 

45 41 2 190 437 15 70 582,93 

46 25 2 225 437 15 83 513,10 

47 39 2 172 437 15 63 792,82 

48 28 2 176 437 15 65 241,48 

49 24 3 354 448 15 134 879,36 

50 19 2 198 437 10 77 952,06 

51 25 1 84 437 15 31 224,09 

52 23 2 68 437 20 23 912,64 

53 17 3 196 482 25 70 799,77 

54 20 2 139 482 35 43 642,69 

55 17 1 44 482 25 15 801,17 

56 20 1 57 482 30 19 100,21 

57 23 3 347 482 17 138 876,83 

58 20 2 83 482 35 26 010,17 

59 17 2 138 482 25 49 753,25 

60 23 2 133 482 20 51 334,93 

61 23 2 81 482 25 29 151,36 

62 23 3 168 482 25 60 847,68 

63 23 1 75 482 20 29 081,95 

64 23 3 166 482 20 63 974,90 

65 24 1 89 482 20 34 329,97 

66 26 1 52 482 35 16 432,59 

67 24 2 127 482 30 42 768,82 

68 23 3 200 482 20 77 254,96 

69 24 1 49 482 30 16 559,59 

70 23 2 165 482 30 55 792,46 

71 31 2 59 482 30 19 947,09 

72 20 1 113 482 22 42 378,21 

73 14 3 321 482 20 123 900,99 

74 21 2 214 482 30 72 139,49 

75 21 2 70 482 30 23 742,84 

76 21 2 144 482 35 45 140,26 

77 12 3 217 482 25 78 543,10 

78 21 3 157 482 30 53 089,89 

79 12 1 97 482 20 37 472,61 

80 21 2 87 482 30 29 468,52 
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Çizelge 4.3. (devam) Kamulaştırmada kullanılan veri seti 

 
81 13 3 300 482 20 115 587,46 

82 21 1 66 482 30 22 376,37 

83 20 3 236 482 25 85 205,55 

84 26 2 106 482 32 34 883,50 

85 26 2 102 482 35 31 799,95 

86 21 4 175 482 30 59 125,98 

87 21 1 70 482 30 23 759,71 

88 26 1 83 482 32 27 158,19 

89 26 2 163 482 32 53 490,43 

90 24 2 293 482 25 106 078,56 

91 24 1 71 482 25 22 851,72 

92 26 2 160 482 35 50 253,32 

93 26 1 47 482 35 14 637,38 

94 52 1 38 482 25 13 657,47 

95 21 3 208 482 25 75 199,23 

96 23 2 118 482 35 36 922,41 

97 20 2 91 482 30 30 774,25 

98 21 2 70 482 32 22 812,10 

99 25 1 183 482 25 66 082,20 

100 16 3 230 482 20 88 807,54 

101 24 2 116 482 32 37 948,05 

102 51 1 77 482 30 26 087,77 

103 31 2 131 482 30 44 131,92 

104 31 2 118 482 30 39 948,16 

105 23 1 65 482 35 20 301,84 

106 13 1 66 482 15 26 843,54 

107 31 2 124 482 30 41 888,21 

108 24 2 82 482 30 27 538,59 

109 19 2 205 448 20 73 385,98 

110 30 1 69 448 25 23 184,00 

111 15 2 184 448 20 65 913,34 

112 21 3 310 448 10 125 004,10 

113 20 3 275 448 20 98 448,90 

114 27 2 153 448 25 51 468,48 

115 25 2 173 448 20 62 103,55 

116 20 4 361 448 20 129 515,01 

117 30 4 290 448 20 104 093,70 

118 30 2 208 448 20 74 554,37 

119 18 2 198 448 20 70 841,34 

120 28 2 179 448 20 64 107,01 

121 18 2 300 437 20 104 743,66 

122 19 4 374 448 15 142 560,10 

123 18 2 171 448 20 61 218,30 

124 22 2 216 448 15 82 328,96 

125 19 1 69 448 15 26 225,70 

126 22 3 291 448 15 110 729,02 

127 22 1 85 448 30 26 784,58 

128 17 1 76 482 18 29 982,91 

129 21 1 52 482 27 18 353,02 

130 17 1 43 482 25 15 544,50 

131 32 1 94 482 20 36 342,80 
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Çizelge 4.3. (devam) Kamulaştırmada kullanılan veri seti 

 
132 28 1 103 482 18 40 804,58 

133 21 1 52 482 30 17 436,83 

134 15 1 92 448 17 34 060,54 

135 26 1 94 448 13 36 590,67 

136 22 3 273 448 20 97 914,88 

137 24 1 226 482 18 89 300,53 

138 24 1 127 482 18 50 167,81 

139 27 1 87 482 15 35 533,28 

140 30 1 85 482 20 32 795,28 

141 24 1 85 482 20 32 903,25 

142 16 1 210 482 15 85 967,35 

143 31 1 85 482 18 33 674,45 

144 11 1 264 375 10 89 089,88 

145 18 1 184 375 10 62 012,25 

146 32 1 96 375 35 23 290,31 

147 20 1 347 375 15 110 666,81 

148 20 1 241 375 20 72 210,00 

149 17 1 366 375 10 123 525,00 

150 32 1 595 375 15 189 567,00 

151 11 1 115 375 35 28 031,25 

152 21 1 133 375 20 40 020,00 

153 32 1 101 375 25 28 423,13 

154 12 1 98 375 15 31 167,38 

155 19 3 320 375 15 102 000,00 

156 10 1 289 375 6 101 794,95 

157 11 1 95 375 15 30 386,44 

158 13 1 100 375 15 31 753,88 

159 13 1 150 375 10 50 733,00 

160 14 1 71 375 20 21 399,00 

161 20 1 400 375 35 97 490,25 

162 24 1 65 375 20 19 452,00 

163 31 1 90 375 20 26 946,00 

164 32 1 208 375 20 62 292,00 

165 29 1 359 375 18 110 275,65 

166 32 1 95 375 20 28 404,00 

 

4.2.2. Taşınmaz değerleme verilerinin hazırlanması 

 

Değerleme verileri İzmir ili sınırları içerisinde bulunan Karşıyaka İlçesi, Konak İlçesi, 

Karabağlar İlçesi, Çiğli İlçesi, Bornova İlçesi, Bayraklı İlçesi, Menemen İlçesi, Aliağa 

İlçesi, Balçova İlçesi, Buca İlçesi, Güzelbahçe İlçesi, Kemalpaşa İlçesi, Bergama İlçesi, 

Ödemiş İlçesi, Narlıdere İlçesi, Gaziemir İlçesi ve Dikili İlçesinde yaklaşık 120 yapıdan 

alınan değerleme raporları ile sonuçları kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesi için Code 

Gayrimenkul Değerleme Dan. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte çalışılmıştır. 

Kullanılan veriler 2010 ile 2013 yılları arasında değişmektedir. Tespit edilen taşınmaz 

değerleme bedelleri en az 55 000,00 TL ile en fazla 280 000,00 TL arasında değişmektedir.  



132 

Veri seti, 9 adet girdi değeri ve 1 adet çıktı değeri olarak hazırlanmıştır. Ulaşım, daire 

alanı, cephe durumu, otopark durumu, binanın yaşı, asansör, manzara, gelir seviyesi ve 

yapı kalitesi gibi özellikler girdi, değer de çıktı verisi olarak kullanılmıştır. Bu veriler 

Çizelge 4.4’ deki gibi sayısallaştırılıp analiz için uygun hale getirilmiştir. Kullanılan veri 

seti Çizelge 4.5’ deki gibidir. 

 

Çizelge 4.4. Taşınmaz değerleme verilerinin sayısallaştırılması 

VERİ 

ADI 
AÇIKLAMASI 

SAYISAL  

DEĞERİ 

U
L

A
Ş

IM
 

Kısıtlı 1 

Otobüs, Minibüs 2 

Otobüs, Minibüs, Metro 3 

Otobüs, Minibüs, Metro, İzban 4 

Otobüs, Minibüs, Metro, İzban, 

Vapur 
5 

VERİ 

ADI 
AÇIKLAMASI 

SAYISAL  

DEĞERİ 

O
T

O
P

A
R

K
 

D
U

R
U

M
U

 Yok 1 

Var 2 

VERİ 

ADI 
AÇIKLAMASI 

SAYISAL  

DEĞERİ 

A
S

A
N

S
Ö

R
 Yok 1 

Var 2 

 

VERİ 

ADI 
AÇIKLAMASI 

SAYISAL  

DEĞERİ 

M
A

N
Z

A
R

A
 Yok 1 

Var 2 
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Çizelge 4.4.(devam) Taşınmaz değerleme verilerinin sayısallaştırılması 

 

VERİ 

ADI 
AÇIKLAMASI 

SAYISAL  

DEĞERİ 

G
E

L
İR

  

S
E

V
İY

E
S

İ 

Düşük Gelir 1 

Orta-Düşük Gelir 2 

Orta Gelir 3 

Orta-Üst Gelir 4 

Üst Gelir 5 

VERİ 

ADI 
AÇIKLAMASI 

SAYISAL  

DEĞERİ 

Y
A

P
I 

 K
A

L
İT

E
S

İ 

Düşük Kalite 100 

Orta-Düşük Kalite 200 

Orta Kalite 300 

Orta-İyi Kalite 400 

İyi Kalite 500 

Lüks-İyi Kalite 600 

Lüks 700 

 

Çizelge 4.5. Taşınmaz değerlemede kullanılan veri seti 

S
IR

A
 N

O
 

İLÇE 

U
L

A
Ş

IM
 DAİRE  

ALANI 

(m²) 

C
E

P
H

E
  

D
U

R
U

M
U

 

O
T

O
P

A
R

K
  

D
U

R
U

M
U

 

BİNANIN  

YAŞI 

(yıl) 

A
S

A
N

S
Ö

R
 

M
A

N
Z

A
R

A
 

G
E

L
İR

  

S
E

V
İY

E
S

İ 

Y
A

P
I 

 

K
A

L
İT

E
S

İ 

DEĞER 

1 ÇİĞLİ 2 103 2 2 15 2 1 2 200 80 000,00 

2 KARŞIYAKA 4 24 1 1 25 1 1 3 700 85 000,00 

3 BORNOVA 2 96 1 2 40 2 1 3 600 170 000,00 

4 ÇİĞLİ 2 103 2 2 18 2 1 3 300 120 000,00 

5 BAYRAKLI 2 118 2 1 19 2 1 4 400 155 000,00 

6 BORNOVA 2 102 2 2 16 1 1 2 200 90 000,00 

7 KARŞIYAKA 4 123 2 2 21 2 1 3 200 95 000,00 

8 KARŞIYAKA 2 86 1 1 22 1 1 3 200 95 000,00 

9 KONAK 5 13 1 2 18 2 1 3 600 75 000,00 

10 BORNOVA 2 100 2 2 18 2 1 3 300 135 000,00 

11 KARŞIYAKA 4 90 2 1 27 1 1 4 300 130 000,00 

12 ÇİĞLİ 4 67 2 1 12 1 1 2 100 70 000,00 

13 ÇİĞLİ 2 115 2 2 11 2 1 3 300 105 000,00 

14 BAYRAKLI 5 100 2 2 19 2 2 4 300 110 000,00 

15 MENEMEN 2 128 2 1 12 1 1 2 300 100 000,00 

16 KARŞIYAKA 2 108 1 2 20 1 1 3 300 140 000,00 

17 ÇİĞLİ 4 135 2 1 22 1 1 3 300 110 000,00 

18 KARŞIYAKA 4 100 2 1 22 1 1 3 300 130 000,00 

19 ALİAĞA 2 148 3 2 10 1 1 3 300 130 000,00 

20 BAYRAKLI 1 150 4 1 28 1 1 1 300 140 000,00 

21 BAYRAKLI 2 80 1 1 15 1 1 1 300 105 000,00 

22 KARŞIYAKA 2 129 2 1 10 2 1 3 400 150 000,00 

23 KARŞIYAKA 5 100 1 1 32 1 1 3 400 170 000,00 

24 KARŞIYAKA 2 110 2 2 14 2 1 3 400 175 000,00 

25 ÇİĞLİ 2 130 2 1 18 1 1 2 400 160 000,00 

26 BALÇOVA 2 96 2 2 21 2 1 3 400 150 000,00 

27 MENEMEN 4 141 1 1 16 1 1 3 300 100 000,00 
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Çizelge 4.5. (devam) Taşınmaz değerlemede kullanılan veri seti 

 
28 KARŞIYAKA 2 111 2 1 35 1 1 5 500 210 000,00 

29 BUCA 2 123 2 1 22 1 1 2 400 195 000,00 

30 BAYRAKLI 4 117 4 1 26 2 1 4 400 175 000,00 

31 BAYRAKLI 2 117 2 1 26 2 1 3 300 175 000,00 

32 ALİAĞA 4 97 2 1 21 2 1 3 300 110 000,00 

33 BAYRAKLI 2 109 2 2 24 2 1 3 400 185 000,00 

34 GÜZELBAHÇE 2 101 2 2 23 1 1 3 300 105 000,00 

35 BAYRAKLI 2 124 2 1 25 1 1 2 300 130 000,00 

36 KONAK 4 68 2 1 37 1 1 1 100 55 000,00 

37 KARABAĞLAR 2 113 2 1 17 1 1 3 200 95 000,00 

38 KONAK 5 105 3 2 44 2 1 4 600 250 000,00 

39 KARŞIYAKA 2 118 2 1 35 1 1 3 300 145 000,00 

40 MENEMEN 2 125 3 2 20 1 1 2 300 120 000,00 

41 BAYRAKLI 4 106 2 1 22 1 1 2 300 140 000,00 

42 BORNOVA 2 71 1 2 16 2 2 3 300 100 000,00 

43 KONAK 4 122 2 1 28 2 1 3 600 280 000,00 

44 KONAK 4 90 1 1 21 2 1 3 400 160 000,00 

45 ÇİĞLİ 2 92 2 2 15 1 2 3 300 120 000,00 

46 KARABAĞLAR 2 95 2 1 29 1 1 3 400 160 000,00 

47 KARŞIYAKA 2 125 2 1 14 1 1 4 300 120 000,00 

48 BAYRAKLI 4 105 3 1 18 1 1 3 300 120 000,00 

49 KEMALPAŞA 2 85 2 1 38 1 1 2 200 90 015,00 

50 BORNOVA 4 110 3 2 24 1 1 3 500 210 000,00 

51 BUCA 2 62 2 2 21 1 2 3 200 90 000,00 

52 KARŞIYAKA 5 100 2 1 41 1 1 4 300 115 000,00 

53 KARŞIYAKA 5 103 1 1 37 1 1 4 400 175 000,00 

54 KARABAĞLAR 2 110 2 1 24 1 1 3 300 120 000,00 

55 KONAK 4 98 2 2 35 2 1 4 400 150 000,00 

56 BUCA 4 78 2 1 25 1 1 4 300 100 000,00 

57 KONAK 2 92 2 1 21 1 1 3 200 95 000,00 

58 KARABAĞLAR 2 108 2 2 20 2 1 3 300 130 000,00 

59 KONAK 5 100 2 2 35 2 1 4 600 250 000,00 

60 KONAK 5 102 2 1 43 1 2 4 300 105 000,00 

61 BAYRAKLI 2 126 3 2 10 2 1 3 500 205 000,00 

62 KARŞIYAKA 5 98 2 2 35 1 1 4 400 155 000,00 

63 ÇİĞLİ 4 127 2 2 13 2 1 3 600 240 000,00 

64 BERGAMA 2 90 2 1 32 1 1 2 100 70 000,00 

65 KARŞIYAKA 4 95 1 1 26 2 1 4 300 145 000,00 

66 MENEMEN 2 78 2 1 20 1 1 2 100 60 000,00 

67 MENEMEN 2 74 2 1 16 1 1 2 100 65 000,00 

68 KONAK 4 60 2 1 35 1 1 3 100 65 000,00 

69 KONAK 2 96 2 1 35 1 2 4 400 155 000,00 

70 BORNOVA 2 117 2 2 10 2 1 3 500 220 000,00 

71 KONAK 2 81 2 1 29 1 1 4 200 85 000,00 

72 KONAK 2 69 2 1 40 1 2 4 200 95 000,00 

73 BORNOVA 2 70 3 1 51 1 1 1 100 70 000,00 

74 ÖDEMİŞ 2 83 1 1 26 1 1 3 100 70 000,00 

75 KONAK 2 72 2 1 34 1 1 4 600 135 000,00 

76 KONAK 2 82 2 1 39 1 1 3 300 145 000,00 

77 KARŞIYAKA 5 140 2 1 25 1 1 4 600 280 000,00 

78 BUCA 2 130 2 1 13 1 1 3 300 120 000,00 

79 NARLIDERE 2 136 3 1 23 1 1 3 400 180 000,00 

80 KONAK 2 95 3 1 22 1 1 3 300 115 000,00 

81 KARABAĞLAR 2 72 2 1 31 1 1 3 200 85 000,00 

82 KARŞIYAKA 5 115 2 1 27 1 1 4 500 220 000,00 

83 BAYRAKLI 2 130 2 1 15 2 1 4 300 130 000,00 

84 KARABAĞLAR 2 70 2 1 27 1 1 3 200 85 000,00 
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Çizelge 4.5. (devam) Taşınmaz değerlemede kullanılan veri seti 

 
85 KARŞIYAKA 2 103 2 1 12 1 1 3 400 185 000,00 

86 KARŞIYAKA 2 100 2 1 28 1 1 3 500 225 000,00 

87 KARABAĞLAR 2 115 2 1 34 2 2 3 600 240 000,00 

88 KARABAĞLAR 2 80 2 1 27 1 1 3 300 115 000,00 

89 GAZİEMİR 2 91 2 1 22 2 1 4 400 185 000,00 

90 KARABAĞLAR 4 120 1 1 14 1 1 3 300 140 000,00 

91 DİKİLİ 1 80 2 1 27 1 1 3 200 85 000,00 

92 KARŞIYAKA 5 97 2 1 25 1 1 4 300 120 000,00 

93 KARŞIYAKA 4 120 2 1 27 1 1 3 400 165 000,00 

94 BALÇOVA 2 127 2 1 20 1 1 4 500 210 000,00 

95 KONAK 4 105 2 1 20 1 1 4 300 120 000,00 

96 KONAK 2 110 1 1 36 2 2 5 600 265 000,00 

97 BORNOVA 1 60 2 2 16 2 2 2 200 95 000,00 

98 BAYRAKLI 2 94 2 1 20 1 1 3 300 130 000,00 

99 BORNOVA 1 91 2 2 16 2 2 2 300 140 000,00 

100 ÇİĞLİ 2 100 2 2 16 2 1 3 300 110 000,00 

101 BAYRAKLI 2 100 2 2 21 2 1 3 400 155 000,00 

102 ÇİĞLİ 2 95 2 2 23 1 2 3 300 110 000,00 

103 ÇİĞLİ 2 55 2 2 25 2 2 3 100 70 000,00 

104 ÇİĞLİ 2 72 2 1 14 2 1 3 200 80 000,00 

105 ÇİĞLİ 2 58 2 2 17 2 1 3 100 70 000,00 

106 ÇİĞLİ 2 100 2 2 24 2 1 3 200 85 000,00 

107 ÇİĞLİ 2 76 2 2 17 2 2 3 200 80 000,00 

108 ÇİĞLİ 2 130 2 1 14 1 1 3 400 160 000,00 

109 BAYRAKLI 2 98 1 2 31 2 1 3 500 200 000,00 

110 BAYRAKLI 2 117 2 1 26 2 1 3 400 175 000,00 

111 BAYRAKLI 2 106 2 1 21 1 1 2 300 140 000,00 

112 KARŞIYAKA 2 91 2 1 36 1 1 4 300 130 000,00 

113 BAYRAKLI 2 105 2 1 18 1 1 3 300 120 000,00 

114 ÇİĞLİ 4 103 3 1 16 1 1 4 300 140 000,00 

115 BAYRAKLI 2 98 2 1 21 1 1 3 400 175 000,00 

116 BAYRAKLI 4 125 2 1 25 2 1 4 400 155 000,00 

117 KARŞIYAKA 2 136 2 1 19 2 1 4 400 190 000,00 

118 BAYRAKLI 2 130 2 2 15 2 1 4 300 130 000,00 

119 KARŞIYAKA 2 103 2 1 12 1 1 3 400 185 000,00 

120 KARŞIYAKA 2 100 2 1 28 1 1 3 500 225 000,00 

 

Tez çalışmasında yapılan analizlerin performansını ölçmede yaygın olarak kullanılan 

formüller aşağıdaki gibidir.  

 

Eşitlik 0.5 MAPE ( Mean Absolute Percentage Error – Ortalama Mutlak Yüzde Hata ) 

MAPE =                                                                                        (4.1) 

Eşitlik 0.6 MSE ( Mean Square Error – Hata Kareleri Ortalaması ) 

MSE =                                                                        (4.2) 
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Eşitlik 0.7 RMSE ( Root Mean Square Error – Ortalama Kare Hatası Kökü ) 

RMSE =                                                                                            (4.3) 

Eşitlik 0.8 MAE ( Mean Absolute Error – Ortalama Mutlak Hata ) 

MAE =                                                                              (4.4) 

Eşitlik 0.9 r ( Correlations Coefficient– Korelasyon Katsayısı ) 

r =                  (4.5) 

Eşitlik 0.10 SS (Standard Deviation – Standart Sapma) 

SS =                                                                                                 (4.6) 

Eşitlik 0.11 SH (Standard Error – Standart Hata) 

SH =                                                                                                                           (4.7) 

Yukarıdaki formüllerde At mevcut değeri gösterirken, Ft kullanılan model ile tahmin edilen 

değeri, Ft tahmin değerlerinin aritmetik ortalamasını, n ise toplam veri sayısını 

göstermektedir.  

 

4.3. Nitelik Azaltma 

 

Veri setindeki değişkenlerin artırılması ya da çok fazla değişkenle işlem yapılması kafa 

karışıklığına ve sonuçtan sapmalara neden olacağından, sonuca en az değişken ile en kısa 
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zamanda ve en doğru şekilde ulaşılacağından, bu çalışmada nitelik azaltmasına yer 

verilmiştir. 

 

4.3.1. Kamulaştırma veri setinde nitelik azaltma 

 

Kullanılan veri seti ile oluşturulan modellerde sapmalar olması, bizi değişkenleri azaltarak 

yeni modeller oluşturmaya yöneltmiştir. Modeldeki sapmalar gereksiz ya da fazla değişken 

kalabalığından olabileceğinden ve bunların bizi sonuçtan uzaklaştırıp, zaman kaybı ile 

birlikte gerçeğe yakın tahminlerden uzaklaştırdığı düşüncesine yol açmıştır. Bahsedilen bu 

olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve daha etkin bir model oluşturmak için değişkenlerin 

azaltılmasına karar verilmiştir. Değişken azaltma işleminde Matlab programı, 

Neurosolutions Programı ve SPSS programında Stepwise Regresyonu kullanılmıştır. 

 

Matlab programı ile kamulaştırma veri setinde nitelik azaltma 

 

 

 

Şekil 4.21. Matlab Programında tek değişkenli girdi kombinasyonu hata düzeyi 

 

Şekil 4.21 tek tek her bir değişkenin kamulaştırmadaki hata büyüklüğünü öncelik sırasına 

göre göstermektedir. Y eksenini oluşturan ve RMS Errors (Root Mean Square Error – Hata 

Kareleri Ortalamasının Karekökü) olarak isimlendirilen yapı ise bize hatanın büyüklüğünü 

göstermektedir.  
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Şekil 4.21 incelendiği zaman, grafikte yer alan çemberli yapı eğitim verilerinin hata 

büyüklüğünü gösterirken yıldızlı yapı test verilerinin hata büyüklüğünü göstermektedir. 

Buradan hem eğitim hem de test verilerinde olsun ‘’Yapı Alanı’’ kriterinin en düşük 

hataya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı şekilde bu grafiğin oluşmasında 5’in 1’li 

kombinasyonu sonucu toplam 5 adet model oluşmuştur. Modeller incelendiğinde ans = 3 

ibaresinden 3. sıradaki yani ‘Yapı Alanı’ nın çıktıyı en çok etkileyen değişken, diğer bir 

ifadeyle en düşük hata değerine sahip olan faktör olarak karşımıza çıkar.  

 

Tek değişkenli girdi kombinasyon hata değerleri aşağıdaki gibidir: 

Train 5 ANFIS models, each with 1 inputs selected from 5 candidates; 

ANFIS model 1: yapiyasi --> trn=29010,7428; chk=39812,7957 

ANFIS model 2: katadedi --> trn=19635,7080; chk=40980,2610 

ANFIS model 3: yapialani --> trn=2922,7820; chk=11619,6226 

ANFIS model 4: birimfiyat --> trn=29429,5103; chk=60889,3505 

ANFIS model 5: yipranmaorani --> trn=26675,4370; chk=35480,5399 

ans = 3 

 

 

 

Şekil 4.22. Matlab Programında iki değişkenli girdi kombinasyonu hata düzeyi 

 

Şekil 4.22 incelendiği zaman, 5’in 2’li kombinasyonu sonucu toplam 10 adet model 

oluşmuştur. Modeller incelendiğinde ans = 3 ve 5 ibarelerinden 3. ve 5. sıradaki yani ‘Yapı 
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Alanı’ ve ‘Yıpranma Oranı’ nın çıktıyı en çok etkileyen değişken, diğer bir ifadeyle en 

düşük hata değerine sahip olan faktörler olarak karşımıza çıkar.  

İki değişkenli girdi kombinasyon hata değerleri aşağıdaki gibidir: 

Train 10 ANFIS models, each with 2 inputs selected from 5 candidates; 

ANFIS model 1: yapiyasi katadedi --> trn=19252,1792; chk=40125,4361 

ANFIS model 2: yapiyasi yapialani --> trn=2746,1585; chk=11031,5370 

ANFIS model 3: yapiyasi birimfiyat --> trn=25903,8749; chk=147818,3931 

ANFIS model 4: yapiyasi yipranmaorani --> trn=24198,0642; chk=37249,2739 

ANFIS model 5: katadedi yapialani --> trn=2568,6074; chk=7851,4956 

ANFIS model 6: katadedi birimfiyat --> trn=16930,9877; chk=44697,1362 

ANFIS model 7: katadedi yipranmaorani --> trn=14729,2068; chk=37781,5438 

ANFIS model 8: yapialani birimfiyat --> trn=2600,1096; chk=12703,9625 

ANFIS model 9: yapialani yipranmaorani --> trn=1576,0426; chk=11540,4410 

ANFIS model 10: birimfiyat yipranmaorani --> trn=25099,1158; chk=111755,9964 

ans = 3     5 

Üç değişkenli girdi kombinasyonun da ise en düşük hata değerine sahip yapı alanı, birim 

fiyat ve yıpranma oranı kamulaştırmayı en çok etkileyen üç faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Şekil 4.23). 
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Şekil 4.23. Matlab Pragramında üç değişkenli girdi kombinasyonu hata düzeyi 

 

Üç değişkenli girdi kombinasyon hata değerleri de aşağıdaki gibidir: 

 

Train 10 ANFIS models, each with 3 inputs selected from 5 candidates; 

ANFIS model 1: yapiyasi katadedi yapialani --> trn=2219,2879; chk=10816,4831 

ANFIS model 2: yapiyasi katadedi birimfiyat --> trn=15588,6373; chk=53097,3160 

ANFIS model 3: yapiyasi katadedi yipranmaorani --> trn=12947,2189; chk=39590,9286 

ANFIS model 4: yapiyasi yapialani birimfiyat --> trn=2357,7314; chk=25097,3324 

ANFIS model 5: yapiyasi yapialani yipranmaorani --> trn=1466,7091; chk=11106,2774 

ANFIS model 6: yapiyasi birimfiyat yipranmaorani --> trn=20305,1483; chk=224054,8124 

ANFIS model 7: katadedi yapialani birimfiyat --> trn=2011,7692; chk=53222,4683 

ANFIS model 8: katadedi yapialani yipranmaorani --> trn=1123,5415; chk=20952,2378 

ANFIS model 9: katadedi birimfiyat yipranmaorani --> trn=13800,4388; chk=259808,4316 

ANFIS model 10: yapialani birimfiyat yipranmaorani --> trn=277,7371; chk=5028,5990 

ans = 3     4     5 
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Neurosolutions programı ile kamulaştırma veri setinde nitelik azaltma 

 

Kamulaştırmanın yapıldığı yılın yapı yaklaşık birim fiyatına göre, veri seti hazırlanarak 

veriler 3 ile 5 değişkenli veri seti olarak programa girilmiş ve analiz edilmiştir. 

 

Hazırlanan veri setinin ilk aşamasında yapı alanı, m² birim fiyatı ve yıpranma oranı ile 3 

değişkenli veri seti, ikinci aşamasında yapı yaşı, yapı alanı, m² birim fiyatı ve yıpranma 

oranı ile 4 değişkenli veri seti ve son olarak da yapı yaşı, kat adedi, yapı alanı, m² birim 

fiyatı ve yıpranma oranı 5 değişkenli veri seti oluşturulup analiz edilmiştir. Analizler 

program içerisinde geliştirilmiş olan toplam 28 tane model üzerinde otomatik olarak 

denenmiş ve sonuçları şekillerle gösterilmiştir. En başarılı sonuç ise işaretlenerek 

belirginleştirilmiştir. 

 

3 değişkenli veri setinde yapılan analizde Şekil 4.24’ de görüldüğü gibi 28 tane model 

içerisinde en başarılı sonuca çok katmanlı algılayıcı modeli ile ulaşılmış olup, analizin 

eğitim kısmında ortalama mutlak hata %99,99 korelasyon ve 296,31 TL, çapraz sorgulama 

kısmında %98,10 korelasyon ve 2 544,41 TL ortalama mutlak hata ve test kısmında ise 

%99,98 korelasyon ile 361,07 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 
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Şekil 4.24. Neurosolutions Programında üç değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin 

analizi 

 

         

   
Egitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 96 25 42   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 117049,3 80193701 245311,4   

  Korelasyon (r) 0,999983 0,981035 0,999879   

  Mutlak Minimum Hata 1,300418 34,06574 10,97926   

  Mutlak Maksimum Hata 614,4648 43803,13 2166,435   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 296,314 2544,875 361,0761   
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Şekil 4.24. (devamı) Neurosolutions Programında üç değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin analizi 

                     

   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 993116 0,999521 636,8096 88963909 0,980261 2890,23 1446301 0,999216 829,1077   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 16221459 0,993783 3095,066 17464723 0,99505 2770,259 12847376 0,993224 2975,025   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 4548931 0,997647 1452,946 69783701 0,989575 3594,289 11447659 0,996276 1983,245   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 189479,4 0,999975 364,0006 77478559 0,983078 2170,211 343679,7 0,9999 383,741   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 1981861 0,999 1021,004 2,92E+08 0,923509 7410,025 37402968 0,982269 3139,423   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 15725442 0,991872 3106,876 1,56E+08 0,968162 6704,909 15089730 0,992179 2926,646   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 304230,1 0,999844 365,3536 79205670 0,982331 2708,504 3457699 0,998077 959,6919   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 6,21E+08 0,62724 18598,79 6,31E+08 0,836304 19210,63 6,33E+08 0,573523 19229,2   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 5,35E+08 0,913319 19147,87 1,3E+09 0,727354 25392,23 5,55E+08 0,822577 19963,01   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 8076384 0,997317 2271,025 1,44E+08 0,959365 6607,757 21015808 0,99405 3605,315   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 9,87E+08 0,142259 26571,21 1,83E+09 0,014952 31527,3 1,04E+09 -0,1173 28622,08   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 7,1E+08 0,736029 21950,95 8,09E+08 0,810568 22860,05 9,38E+08 0,685606 26434,72   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 117049,3 0,999983 296,314 80193701 0,981035 2544,875 245311,4 0,999879 361,0761   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 7966195 0,99612 2102,039 1,25E+08 0,968184 5539,785 7241397 0,996823 2137,291   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 8601564 0,995908 2052,106 1,4E+08 0,966593 5468,301 6782876 0,997156 2085,66   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 33890869 0,984069 4287,995 2,62E+08 0,933068 9259,677 24919725 0,988141 4076,409   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 9,72E+08 0,401025 22755,16 1,56E+09 0,755197 28990,44 8,51E+08 0,533927 23322,76   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 8,23E+08 0,421955 22020,04 9,52E+08 0,74938 23923,95 6,32E+08 0,539789 20790,9   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 17199030 0,991644 3312,43 1,06E+08 0,976207 5158,32 15155248 0,991654 3306,747   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 11786448 0,994235 2559,16 1,56E+08 0,95801 6586,619 17349016 0,993562 3047,191   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 37063157 0,981981 4516,972 2,93E+08 0,933271 8824,825 32062625 0,982786 4593,51   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 3,55E+08 0,934082 14952,33 1,09E+09 0,794009 21152,97 3,41E+08 0,903142 15228,43   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 10712218 0,994729 2657,601 1,17E+08 0,974463 6000,88 30819089 0,98468 4085,949   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 21525409 0,989149 3601,468 1,46E+08 0,962184 7043,946 35059747 0,980258 4470,666   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 16438679 0,991721 3262,837 1,45E+08 0,960957 7251,697 22492720 0,987527 3632,315   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 38219931 0,980655 4949,856 1,32E+08 0,969376 7043,487 48616500 0,973718 5347,178   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 18571088 0,990856 3441,161 1,51E+08 0,964049 7317,86 27188420 0,984764 4189,19   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 32564175 0,983603 4511,988 1,99E+08 0,948248 7923,878 73532901 0,96324 6701,245   

                       

1
4

3
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4 değişkenli veri setinde yapılan analizde Şekil 4.25’ de de görüldüğü gibi 28 tane model 

içerisinde en başarılı sonuca Çok Katmanlı Algılayıcı modeli ile ulaşılmış olup, analizin 

eğitim kısmında ortalama mutlak hata %99,99 korelasyon ve 74,36 TL, çapraz sorgulama 

kısmında %99,98 korelasyon ve 193,90 TL ortalama mutlak hata ve test kısmında ise 

%99,99 korelasyon ile 80,76 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

       

         

   
Egitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 96 25 42   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 9787,959 281745,2 11490,72   

  Korelasyon (r) 0,999996 0,999851 0,999995   

  Mutlak Minimum Hata 2,6475 3,137633 0,308855   

  Mutlak Maksimum Hata 369,1074 2531,496 330,4502   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 74,36921 193,9019 80,76471   

            

 

Şekil 4.25. Neurosolutions Programında dört değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin 

analizi
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   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 2588045 0,998922 1201,534 5560497 0,996727 1827,603 6985230 0,997796 2020,399   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 12106065 0,994719 2234,41 8813620 0,997586 2304,302 11094857 0,996733 2253,135   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 12106065 0,994719 2234,264 8811268 0,997586 2304,02 11092399 0,996733 2252,877   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 9787,959 0,999996 74,36921 281745,2 0,999851 193,9019 11490,72 0,999995 80,76471   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 3061659 0,998713 1246,971 1,96E+08 0,883537 9793,814 2,41E+08 0,884663 10203,43   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 60625577 0,973402 5952,098 61541333 0,966836 6447,016 49577422 0,981434 5987,466   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 158103,2 0,999931 276,249 517387 0,999724 398,3018 454684,2 0,999863 480,4982   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 5,33E+08 0,73721 17936,42 4,19E+08 0,71683 15943,06 5,93E+08 0,705637 19503,28   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 7,99E+08 0,821651 20666,14 7,51E+08 0,583476 22215,69 8,18E+08 0,74423 22900,29   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 13162467 0,99495 2684,222 39371150 0,980386 5252,188 38947360 0,982906 5170,152   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 6,07E+08 0,78755 15216,21 4,43E+08 0,757837 16328,74 2,85E+08 0,862537 12681,38   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 4,09E+08 0,856049 14893,15 8,46E+08 0,586514 23792,83 6,98E+08 0,86497 20357,76   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 159058,4 0,999969 337,5428 409174,8 0,999785 485,121 191091,1 0,999932 387,0387   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 10089311 0,995841 2511,584 16970456 0,990002 3332,075 13673745 0,994885 2923,435   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 8150768 0,996763 2020,397 18218411 0,989161 3107,291 13749570 0,995488 3000,132   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 68559711 0,973543 7157,993 80687100 0,952849 7526,583 90720657 0,960137 8023,923   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 48519643 0,979673 4528,895 29037732 0,984979 4489,117 39362085 0,98601 5237,952   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 9,34E+08 0,450371 24594,95 7,71E+08 0,315403 22297,4 1,02E+09 0,266827 25016,06   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 12487442 0,995056 2940,764 29331384 0,982908 4291,836 19375874 0,993387 3330,258   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 35598861 0,98496 4974,727 53054091 0,973122 6077,82 48188399 0,98078 5261,839   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 1,76E+08 0,953589 11008,73 1,87E+08 0,909746 10327,71 2,23E+08 0,950126 12426,94   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 7,77E+08 0,796723 22964,07 6,36E+08 0,823568 21293,55 8,1E+08 0,781782 23639,8   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 32442147 0,987316 4435,714 79662924 0,954178 7768,752 98578684 0,955461 7771,2   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 20622197 0,991298 3599,574 61408542 0,964351 6375,765 46158936 0,981749 5591,016   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 54972806 0,976381 6039,458 1,03E+08 0,937521 8511,856 65216997 0,970897 7046,502   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 49213877 0,985775 5943,346 52580206 0,989498 6227,509 66246988 0,987955 7048,861   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 16668845 0,993161 3232,018 43984946 0,974987 5054,866 55883514 0,980159 6018,441   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 24028610 0,989883 3866,864 48924818 0,972761 5374,022 38625399 0,983816 4983,68   

                        

 

Şekil 4.25. (devamı)  Neurosolutions Programında dört değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin analizi

1
4

5
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5 değişkenli veri setinde yapılan analizde Şekil 4.26’ da da görüldüğü gibi 28 tane model 

içerisinde en başarılı sonuca Çok Katmanlı Algılayıcı modeli ile ulaşılmış olup, analizin 

eğitim kısmında ortalama mutlak hata %99,98 korelasyon ve 361,43 TL, çapraz sorgulama 

kısmında %98,21 korelasyon ve 2 268,16 TL ortalama mutlak hata ve test kısmında ise 

%99,96 korelasyon ile 526,42 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

    

         

   
Egitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 96 25 42   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 235523,1 77560662 872400,3   

  Korelasyon (r) 0,999884 0,982164 0,999621   

  Mutlak Minimum Hata 4,6583 9,226452 28,83658   

  Mutlak Maksimum Hata 2019,537 43894,26 4809,181   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 361,4347 2268,169 526,4299   

            

 

Şekil 4.26 Neurosolutions Programında beş değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin 

analizi 
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Şekil 4.26. (devamı) Neurosolutions Programında beş değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin analizi

                     

   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 10844925 0,996129 2596,939 1,26E+08 0,963177 4499,946 15080387 0,99338 2688,818   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 9069054 0,99552 1992,35 10657170 0,996436 2448,381 7240429 0,997106 1953,903   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 9069050 0,99552 1992,058 10649869 0,996439 2447,853 7239670 0,997105 1953,635   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 235523,1 0,999884 361,4347 77560662 0,982164 2268,169 872400,3 0,999621 526,4299   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 1357827 0,999334 765,3399 4,86E+08 0,836765 12563,86 1,29E+08 0,934507 8595,666   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 1,69E+08 0,91311 9621,759 7,27E+08 0,743287 14798,74 2,27E+08 0,881682 11331,59   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 1294370 0,999631 960,8994 81797106 0,981074 3426,995 3232842 0,998643 1408,844   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 71933045 0,973082 6494,987 3,07E+08 0,893113 11078,92 78047294 0,968209 6996,793   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 1,89E+09 0,826334 38827,93 2,06E+09 0,704277 39769,4 1,77E+09 0,675935 37897,53   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 6477490 0,998004 1993,188 1,83E+08 0,93869 8101,617 88984450 0,955475 7162,344   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 9,38E+08 0,056844 26238,03 1,47E+09 0,045733 29733,31 1,02E+09 0,04145 25205,72   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 6,98E+08 0,742792 20021,38 1,02E+09 0,694999 24538,32 1,08E+09 0,614201 25734,51   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 64005,69 0,999966 104,7327 1,16E+08 0,971698 2435,543 1983856 0,999346 408,2516   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 10826094 0,994332 2657,099 1,41E+08 0,96317 4966,507 19723849 0,991653 3137,957   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 12677448 0,994307 2680,169 1,91E+08 0,945072 5185,741 30462461 0,987069 3436,979   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 17551148 0,991089 3160,187 1,9E+08 0,948291 5552,692 37436336 0,984089 3794,602   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 5,24E+08 0,662238 16886,16 1,51E+09 0,230362 24211,54 4,69E+08 0,737456 17200,08   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 7,68E+08 0,658217 24107,47 1,43E+09 0,215291 28419,09 7,1E+08 0,742704 23396,98   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 8154442 0,996694 2261,067 1,42E+08 0,959003 4568,851 16943390 0,992413 2707,926   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 12991820 0,993272 2712,003 1,42E+08 0,964417 5446,29 22841254 0,99112 3061,183   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 74744737 0,964112 6894,533 4,03E+08 0,886416 11011,84 1,29E+08 0,947481 9029,504   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 5,01E+08 0,838076 18613,05 1,09E+09 0,635162 23336,42 6,2E+08 0,758354 19492,39   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 4199108 0,998028 1569,694 1,92E+08 0,94487 7975,76 67224355 0,966519 5927,368   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 11849904 0,993707 2838,53 2,13E+08 0,942598 7107,221 58506291 0,9744 5952,59   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 1,28E+08 0,943781 8178,25 3,72E+08 0,893222 13045,94 88621779 0,961124 7260,172   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 38573493 0,979081 5075,073 2,38E+08 0,925169 9377,553 56911344 0,977939 5969,379   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 7083157 0,996292 2070,305 2,26E+08 0,927037 8853,124 50914058 0,975449 5878,669   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 11475532 0,993894 2588,229 2,02E+08 0,950257 7093,586 49601043 0,976423 4769,063   

                        

1
4

7
 

 



148 

Yukarıdaki veriler doğrultusunda elde edilen analiz sonuçları aşağıdaki Çizelge 4.6’ daki 

gibidir. 

 

Çizelge 4.6. Neurosolutions Programında Kamulaştırma yapılan yılın yapı yaklaşık birim 

fiyatlarına göre analiz sonuçları 

 
Veriler Hata 

Kareleri 

Ortalaması  

(MSE) 

Ortalama 

Mutlak  

Hata 

(MAE) 

Korelasyon 

Katsayısı 

 

(r) 

Ortalama 

Mutlak Yüzde 

Hata 

(MAPE) 

3’lü 245311,440 361,076108 0,999879367 0,011 

4’lü 11490,7239 80,7647071 0,999994947 0,002 

5’li 872400,340 526,429895 0,999621185 0,012 

 

Çizelge 4.6 incelendiğinde, Neurosolutions programı ile elde edilen verilere bakıldığında 

hata kareleri ortalaması, ortalama mutlak hatanın ve ortalama mutlak yüzde hatanın en 

düşük, korelasyon katsayısının en yüksek olduğu veri setinin 4 değişkenli veri seti olduğu 

görülmektedir. 4 değişkenli veri setinde yapı yaşı, yapı alanı, m² birim fiyatı ve yıpranma 

oranı değişkenleri kullanıldığı görülmektedir.  

 

SPSS programı (stepwise regresyonu) ile kamulaştırma verilerinde nitelik azaltma SPSS 

programında stepwise regresyonu uygulamada bağımsız değişken olarak yapı yaşı, kat 

sayısı, yapı alanı, birim fiyat, yıpranma oranı ve bağımlı değişken değeri olarak da 

kamulaştırma değeri seçilmiştir. Analiz sonuçları aşağıda çizelgeler halindedir. 

 

Çizelge 4.7. Kamulaştırma ve kamulaştırma değerini etkileyen değişkenlerin tüm veriler 

üzerindeki ortalama ve standart sapmaları 

Veriler Ortalama Standart Sapma Veri Sayısı 

Kamulaştırma Değeri 0,5459 0,33015 166 

Yapı Yaşı 25,807 9,59098 166 

Kat Sayısı 1,6988 0,79750 166 

Yapı Alanı 154,2289 92,60595 166 

Birim Fiyat 451,2229 34,99426 166 

Yıpranma Oranı 21,6988 6,74961 166 

 

Çizelge 4.7’ de Kamulaştırma ve kamulaştırma değerini etkileyen değişkenlerin tüm 

veriler üzerindeki ortalama ve standart sapmaları görülmektedir. Yani bu çizelgeye bize, 

yapı yaşını ele alırsak 166 tane binanın yaşları toplamının ortalamasının 25,807 olduğunu 

göstermektedir. Yine standart sapmasının 166 tane veride en yüksek yapı alanı en düşük 

kat sayısı olduğu görülmektedir.  



149 

Çizelge 4.8. Kamulaştırma değerine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonuçları 

 Veriler Kamulaştırm

a Değeri Yapı Yaşı Kat Sayısı Yapı Alanı Birim Fiyat 

Yıpranma 

Oranı 

 Kamulaştırma Değeri 1,000 -0,178 0,583 0,983 -0,199 -0,435 

Yapı Yaşı -0,178 1,000 -0,099 -0,188 0,053 0,001 

Kat Sayısı 0,583 -0,099 1,000 0,526 0,254 -0,012 

Yapı Alanı 0,983 -0,188 0,526 1,000 -0,290 -0,361 

Birim Fiyat -0,199 0,053 0,254 -0,290 1,000 0,434 

Yıpranma Oranı -0,435 0,001 -0,012 -0,361 0,434 1,000 

 

Çizelge 4.8’ e bakıldığında ise tüm bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan 

kamulaştırma değerine göre korelasyonu görülmektedir. Kamulaştırma değerine en yakın 

verinin 0,983 ile yapı alanı olduğunu, yapı alanını da sırasıyla kat sayısı, yıpranma oranı, 

birim fiyat ve yapı yaşı izlemektedir.  

 Çizelge 4.9. Kamulaştırma değerine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonuçları 

 

Çizelge 4.9 stepwise regresyonu ile elde edilen değerlerin sonuçlarını genel bir çizelge 

halinde vermektedir. Yine aynı şekilde aşağıdaki şekillerde de görüldüğü üzere 

kamulaştırma değerini en çok etkileyen değişkenler tek tek incelendiğinde, küçük 

dairelerin üst üste geldiği noktalarda en çok başarılı sonuca ulaştığımız görülmektedir.   
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Şekil 4.27. Kamulaştırma değerine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonucu 

 

 
 

Şekil 4.28. Kamulaştırma değerine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonucu 
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Şekil 4.29. Kamulaştırma değeri ile kat sayısına ilişkin Stepwise Regresyon Analizi sonucu 

 
 

Şekil 4.30. Kamulaştırma değeri ile yapı alanına ilişkin Stepwise Regresyon Analizi 

sonucu 
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Şekil 4.31. Kamulaştırma değeri ile birim fiyata ilişkin Stepwise Regresyon Analizi sonucu 

 

  
 

Şekil 4.32. Kamulaştırma değeri ile yıpranma oranına ilişkin Stepwise Regresyon Analizi 

sonucu 
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Elde edilen yukarıdaki şekiller ile Çoklu Regresyon Analiz sonucun da yapı alanı, birim 

fiyat, yıpranma oranı ve kat sayısı ile en iyi sonuca ulaşabileceğimiz anlaşılmıştır. 

 

Nitelik azaltma uygulanan üç program incelendiğinde neredeyse aynı en az değişkenler 

kullanılabileceği görülmüştür. Amaç en az değişken kullanılması olduğundan yapı alanı, 

birim fiyat ve yıpranma oranının kullanılmasına karar verilmiştir. Kullanılmasına karar 

verilen veriler Çizelge 4.10’ daki gibidir. 

 

Çizelge 4.10. Seçilen kamulaştırma kriterlerine uygun veri yapısı 

SIRA        

NO 

 

YAPI 

ALANI 

(m²) 

BIRIM 

FIYATI 

(TL) 

YIPRANMA 

ORANI 

(%) 

KAMULASTIRMA 

DEGERI 

(TL) 

1 

131 

131 482 30 44 131,92 

2 198 437 10 77 952,06 

3 189 448 20 67 737,60 

4 113 482 22 42 378,21 

5 124 482 30 41 888,21 

6 225 437 15 83 513,10 

7 95 375 20 28 404,00 

8 47 482 35 14 637,38 

9 69 448 20 24 826,37 

10 52 482 30 17 436,83 

11 359 375 18 110 275,65 

12 244 448 15 92 789,54 

13 289 375 6 101 794,95 

14 168 482 25 60 847,68 

15 193 448 15 73 429,66 

16 85 482 18 33 674,45 

17 152 448 15 57 816,86 

18 219 448 20 78 640,13 

19 48 448 20 17 056,26 

20 184 375 10 62 012,25 

21 85 448 30 26 784,58 

22 366 375 10 123 525,00 

23 83 482 35 26 010,17 

24 226 482 18 89 300,53 

25 175 482 30 59 125,98 

26 127 482 18 50 167,81 

27 54 448 20 19 414,53 

28 66 482 30 22 376,37 

29 171 448 20 61 218,30 

30 205 448 20 73 385,98 

31 90 375 20 26 946,00 

32 291 448 15 110 729,02 

33 92 448 17 34 060,54 

34 139 482 35 43 642,69 

35 273 448 20 97 914,88 

36 116 482 32 37 948,05 

37 207 448 15 78 764,67 

38 109 448 25 36 499,68 

39 293 482 25 106 078,56 
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Çizelge 4.10. (devam) Seçilen kamulaştırma kriterlerine uygun veri yapısı 

 
40 54 448 20 19 353,60 

41 87 482 30 29 468,52 

42 77 482 30 26 087,77 

43 347 375 15 110 666,81 

44 85 482 20 32 795,28 

45 89 482 20 34 329,97 

46 84 437 15 31 224,09 

47 74 448 22 25 708,30 

48 69 448 25 23 184,00 

49 208 375 20 62 292,00 

50 172 437 15 63 792,82 

51 52 482 27 18 353,02 

52 118 482 30 39 948,16 

53 214 482 30 72 139,49 

54 94 437 15 35 020,31 

55 355 448 20 127 382,53 

56 184 448 20 65 913,34 

57 160 482 35 50 253,32 

58 94 482 20 36 342,80 

59 179 448 20 64 107,01 

60 113 448 15 43 190,34 

61 71 482 25 22 851,72 

62 183 482 25 66 082,20 

63 95 375 15 30 386,44 

64 94 448 13 36 590,67 

65 83 437 15 30 737,49 

66 185 448 20 66 321,92 

67 81 448 25 27 125,28 

68 75 482 20 29 081,95 

69 275 448 20 98 448,90 

70 347 482 17 138 876,83 

71 310 448 10 125 004,10 

72 118 482 35 36 922,41 

73 216 448 15 82 344,19 

74 230 482 20 88 807,54 

75 52 482 35 16 432,59 

76 354 448 15 134 879,36 

77 132 448 14 50 926,31 

78 162 448 15 61 659,14 

79 400 375 35 97 490,25 

80 183 448 15 69 511,23 

81 69 448 15 26 225,70 

82 138 482 25 49 753,25 

83 300 482 20 115 587,46 

84 65 375 20 19 452,00 

85 127 482 30 42 768,82 

86 83 482 32 27 158,19 

87 87 482 15 35 533,28 

88 83 448 20 29 872,64 

89 82 482 30 27 538,59 

90 38 482 25 13 657,47 

91 49 482 30 16 559,59 

92 208 482 25 75 199,23 

93 44 482 25 15 801,17 

94 115 375 35 28 031,25 

95 71 375 20 21 399,00 

96 70 482 32 22 812,10 
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Çizelge 4.10. (devam) Seçilen kamulaştırma kriterlerine uygun veri yapısı 

 
97 60 448 15 22 848,00 

98 200 482 20 77 254,96 

99 61 448 25 20 364,96 

100 103 482 18 40 804,58 

101 100 375 15 31 753,88 

102 210 482 15 85 967,35 

103 196 482 25 70 799,77 

104 68 437 20 23 912,64 

105 94 448 25 31 644,48 

106 241 375 20 72 210,00 

107 85 482 20 32 903,25 

108 233 448 18 85 686,72 

109 70 482 30 23 742,84 

110 153 448 25 51 468,48 

111 157 482 30 53 089,89 

112 43 482 25 15 544,50 

113 595 375 15 189 567,00 

114 120 448 22 42 034,14 

115 190 437 15 70 582,93 

116 84 437 15 31 105,22 

117 300 437 20 104 743,66 

118 101 375 25 28 423,13 

119 144 482 35 45 140,26 

120 320 375 15 102 000,00 

121 118 448 15 44 850,62 

122 133 482 20 51 334,93 

123 150 375 10 50 733,00 

124 217 482 25 78 543,10 

125 102 482 35 31 799,95 

126 208 448 20 74 554,37 

127 72 448 20 25 840,64 

128 81 482 25 29 151,36 

129 112 448 25 37 564,80 

130 173 448 15 66 000,26 

131 91 482 30 30 774,25 

132 215 448 15 81 784,42 

133 65 482 35 20 301,84 

134 59 482 30 19 947,09 

135 321 482 20 123 900,99 

136 216 448 15 82 328,96 

137 256 448 15 97 629,50 

138 159 448 20 56 999,94 

139 173 448 20 62 103,55 

140 76 482 18 29 982,91 

141 68 448 30 21 469,06 

142 57 482 30 19 100,21 

143 163 482 32 53 490,43 

144 96 375 35 23 290,31 

145 374 448 15 142 560,10 

146 166 482 20 63 974,90 

147 98 375 15 31 167,38 

148 133 375 20 40 020,00 

149 243 448 15 92 382,08 

150 106 437 20 37 012,15 

151 70 482 30 23 759,71 

152 165 482 30 55 792,46 

153 264 375 10 89 089,88 
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Çizelge 4.10. (devam) Seçilen kamulaştırma kriterlerine uygun veri yapısı 

 
154 66 482 15 26 843,54 

155 290 448 20 104 093,70 

156 156 448 15 59 351,49 

157 175 448 20 62 748,67 

158 105 448 25 35 209,44 

159 361 448 20 129 515,01 

160 97 482 20 37 472,61 

161 176 437 15 65 241,48 

162 106 482 32 34 883,50 

163 236 482 25 85 205,55 

164 130 448 18 46 960,01 

165 198 448 20 71 690,05 

166 42 448 23 14 201,27 

 

4.3.2. Taşınmaz değerleme veri setinde nitelik azaltma 

 

Veri azaltma işleminin, uygulanan modelde önem taşıdığından bahsetmiştik. Bu hususta 

aynı işlem taşınmaz değerlemesinde de uygulanmıştır. Veri azaltma işleminde Matlab 

programı, Neurosolutions programı ve yine SPSS programında Stepwise Regresyonu 

kullanılmıştır.  

 

Matlab programı ile taşınmaz değerleme veri setinde nitelik azaltma 

 

Şekil 4.33 incelendiği zaman, 9’un 1’li kombinasyonu sonucu toplam 9 adet model 

oluşmuştur. Modeller incelendiğinde ans = 9 ibarelerinden 9. sıradaki yani ‘Yapı Kalitesi’ 

nin çıktıyı en çok etkileyen değişken, diğer bir ifadeyle en düşük hata değerine sahip olan 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

 

Şekil 4.33. Matlab programında tek değişkenli girdi kombinasyon hata değerleri 
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Tek değişkenli girdi kombinasyon hata değerleri aşağıdaki gibidir: 

Train 9 ANFIS models, each with 1 inputs selected from 9 candidates; 

ANFIS model 1: ulasim --> trn=47923,4271; chk=55018,8727 

ANFIS model 2: dairealani --> trn=41207,8151; chk=40053,9289 

ANFIS model 3: cephe --> trn=49550,2153; chk=52929,6130 

ANFIS model 4: otopark --> trn=49605,7198; chk=55828,0079 

ANFIS model 5: yapiyasi --> trn=49693,3181; chk=48836,6939 

ANFIS model 6: asansor --> trn=47439,7027; chk=54822,4811 

ANFIS model 7: manzara --> trn=49921,0008; chk=52611,1986 

ANFIS model 8: gelirseviyesi --> trn=46700,1962; chk=47588,5842 

ANFIS model 9: yapikalitesi --> trn=27397,7296; chk=18130,6400 

ans = 9 

 

 

 

Şekil 4.34. Matlab programında iki değişkenli girdi kombinasyon hata değerleri 

 

Şekil 4.34’de ise 9’un 2’li kombinasyonu sonucu toplam 36 adet model oluşmuştur. 

Modeller incelendiğinde ans = 2 ve 9 yani ‘Daire Alanı ve ‘Yapı Kalitesi’ nin çıktıyı en 

çok etkileyen değişken, diğer bir ifadeyle en düşük hata değerine sahip olan faktör olduğu 

karşımıza çıkmaktadır. İki değişkenli girdi kombinasyon hata değerleri aşağıdaki gibidir: 
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Train 36 ANFIS models, each with 2 inputs selected from 9 candidates; 

ANFIS model 1: ulasim dairealani --> trn=37350,2092; chk=53652,8668 

ANFIS model 2: ulasim cephe --> trn=46016,9573; chk=55825,7527 

ANFIS model 3: ulasim otopark --> trn=46524,3420; chk=58972,1276 

ANFIS model 4: ulasim yapiyasi --> trn=44962,0891; chk=54151,7602 

ANFIS model 5: ulasim asansor --> trn=44063,3164; chk=57227,9611 

ANFIS model 6: ulasim manzara --> trn=46462,8853; chk=56123,1547 

ANFIS model 7: ulasim gelirseviyesi --> trn=44467,4979; chk=55096,7118 

ANFIS model 8: ulasim yapikalitesi --> trn=25987,6862; chk=28489,0762 

ANFIS model 9: dairealani cephe --> trn=40394,7346; chk=41406,7767 

ANFIS model 10: dairealani otopark --> trn=40913,9457; chk=41585,4751 

ANFIS model 11: dairealani yapiyasi --> trn=37770,3554; chk=34627,5943 

ANFIS model 12: dairealani asansor --> trn=39836,8870; chk=40850,1355 

ANFIS model 13: dairealani manzara --> trn=40628,1324; chk=61671,0152 

ANFIS model 14: dairealani gelirseviyesi --> trn=38095,9401; chk=41280,0861 

ANFIS model 15: dairealani yapikalitesi --> trn=13866,4881; chk=14780,8029 

ANFIS model 16: cephe otopark --> trn=48181,8581; chk=56160,8974 

ANFIS model 17: cephe yapiyasi --> trn=45053,5324; chk=47876,7059 

ANFIS model 18: cephe asansor --> trn=45425,9405; chk=57590,3392 

ANFIS model 19: cephe manzara --> trn=49166,2804; chk=54216,0238 

ANFIS model 20: cephe gelirseviyesi --> trn=44285,9070; chk=52399,1810 

ANFIS model 21: cephe yapikalitesi --> trn=20778,3534; chk=26510,1486 

ANFIS model 22: otopark yapiyasi --> trn=45289,2979; chk=52810,6970 

ANFIS model 23: otopark asansor --> trn=47304,9753; chk=54087,0505 

ANFIS model 24: otopark manzara --> trn=48593,4057; chk=54591,9876 

ANFIS model 25: otopark gelirseviyesi --> trn=45388,0639; chk=52037,4713 

ANFIS model 26: otopark yapikalitesi --> trn=27256,0334; chk=18368,9117 

ANFIS model 27: yapiyasi asansor --> trn=43531,6482; chk=48435,0475 

ANFIS model 28: yapiyasi manzara --> trn=49139,1512; chk=47920,1835 

ANFIS model 29: yapiyasi gelirseviyesi --> trn=46007,7042; chk=46968,4243 

ANFIS model 30: yapiyasi yapikalitesi --> trn=26561,5364; chk=17030,6277 

ANFIS model 31: asansor manzara --> trn=46618,1752; chk=57643,8876 

ANFIS model 32: asansor gelirseviyesi --> trn=43881,5870; chk=54428,0953 

ANFIS model 33: asansor yapikalitesi --> trn=26251,5149; chk=15475,2006 
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ANFIS model 34: manzara gelirseviyesi --> trn=45280,2615; chk=51604,2654 

ANFIS model 35: manzara yapikalitesi --> trn=27175,4641; chk=13633,0158 

ANFIS model 36: gelirseviyesi yapikalitesi --> trn=25313,2616; chk=17331,7396 

ans =  2     9 
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Şekil 4.35. Matlab programında üç değişkenli girdi kombinasyonu hata düzeyi 
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Şekil 4.35’de ise 9’un 3’lü kombinasyonu sonucu toplam 84 adet model oluşmuştur. 

Modeller incelendiğinde ans = 2, 5 ve 9 yani ‘Daire Alanı’, ‘Yapı Yaşı’ ve ‘Yapı Kalitesi’ 

nin çıktıyı en çok etkileyen değişken, diğer bir ifadeyle en düşük hata değerine sahip olan 

faktör olduğu karşımıza çıkmaktadır. Üç değişkenli girdi kombinasyon hata değerleri 

aşağıdaki gibidir 

 

Train 84 ANFIS models, each with 3 inputs selected from 9 candidates; 

ANFIS model 1: ulasim dairealani cephe --> trn=33602,8932; chk=83154,3518 

ANFIS model 2: ulasim dairealani otopark --> trn=34494,5914; chk=125365,0461 

ANFIS model 3: ulasim dairealani yapiyasi --> trn=28710,6093; chk=107746,8369 

ANFIS model 4: ulasim dairealani asansor --> trn=32584,8712; chk=125588,8925 

ANFIS model 5: ulasim dairealani manzara --> trn=35146,4114; chk=105471,3725 

ANFIS model 6: ulasim dairealani gelirseviyesi --> trn=33276,0603; chk=60989,6971 

ANFIS model 7: ulasim dairealani yapikalitesi --> trn=11459,9432; chk=23831,0690 

ANFIS model 8: ulasim cephe otopark --> trn=43324,2929; chk=59150,3778 

ANFIS model 9: ulasim cephe yapiyasi --> trn=39028,4802; chk=62227,1567 

ANFIS model 10: ulasim cephe asansor --> trn=40045,1885; chk=60486,1381 

ANFIS model 11: ulasim cephe manzara --> trn=44440,4846; chk=57257,5719 

ANFIS model 12: ulasim cephe gelirseviyesi --> trn=41798,6504; chk=75809,4206 

ANFIS model 13: ulasim cephe yapikalitesi --> trn=13532,5174; chk=43157,4440 

ANFIS model 14: ulasim otopark yapiyasi --> trn=36482,6718; chk=85715,4275 

ANFIS model 15: ulasim otopark asansor --> trn=42438,2901; chk=57273,4095 

ANFIS model 16: ulasim otopark manzara --> trn=44671,3732; chk=57622,0205 

ANFIS model 17: ulasim otopark gelirseviyesi --> trn=42068,9637; chk=62229,9282 

ANFIS model 18: ulasim otopark yapikalitesi --> trn=24221,8598; chk=32659,7863 

ANFIS model 19: ulasim yapiyasi asansor --> trn=33358,9017; chk=74348,5297 

ANFIS model 20: ulasim yapiyasi manzara --> trn=43851,2086; chk=54102,7533 

ANFIS model 21: ulasim yapiyasi gelirseviyesi --> trn=33815,8690; chk=335453,4379 

ANFIS model 22: ulasim yapiyasi yapikalitesi --> trn=21298,3235; chk=33803,7325 

ANFIS model 23: ulasim asansor manzara --> trn=42246,6878; chk=61717,1970 

ANFIS model 24: ulasim asansor gelirseviyesi --> trn=39593,5623; chk=68263,9101 

ANFIS model 25: ulasim asansor yapikalitesi --> trn=21917,0784; chk=24159,8944 

ANFIS model 26: ulasim manzara gelirseviyesi --> trn=42000,7178; chk=55916,9340 

ANFIS model 27: ulasim manzara yapikalitesi --> trn=25793,2979; chk=18777,3220 
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ANFIS model 28: ulasim gelirseviyesi yapikalitesi --> trn=16782,6901; chk=34170,9261 

ANFIS model 29: dairealani cephe otopark --> trn=38033,5535; chk=41649,3905 

ANFIS model 30: dairealani cephe yapiyasi --> trn=31520,6827; chk=38397,3467 

ANFIS model 31: dairealani cephe asansor --> trn=37836,7496; chk=774822,8248 

ANFIS model 32: dairealani cephe manzara --> trn=40003,2936; chk=76980,8740 

ANFIS model 33: dairealani cephe gelirseviyesi --> trn=35612,8384; chk=42672,2719 

ANFIS model 34: dairealani cephe yapikalitesi --> trn=12043,0622; chk=19855,6052 

ANFIS model 35: dairealani otopark yapiyasi --> trn=31133,7039; chk=109158,5009 

ANFIS model 36: dairealani otopark asansor --> trn=38918,6497; chk=197285,7904 

ANFIS model 37: dairealani otopark manzara --> trn=40233,6915; chk=69762,4942 

ANFIS model 38: dairealani otopark gelirseviyesi --> trn=35376,5764; chk=59542,5122 

ANFIS model 39: dairealani otopark yapikalitesi --> trn=12025,5447; chk=15247,0508 

ANFIS model 40: dairealani yapiyasi asansor --> trn=29376,2167; chk=208537,6967 

ANFIS model 41: dairealani yapiyasi manzara --> trn=36701,5845; chk=36920,9384 

ANFIS model 42: dairealani yapiyasi gelirseviyesi --> trn=31615,5915; chk=41836,6521 

ANFIS model 43: dairealani yapiyasi yapikalitesi --> trn=9407,9013; chk=18213,0782 

ANFIS model 44: dairealani asansor manzara --> trn=39256,3585; chk=50841,7626 

ANFIS model 45: dairealani asansor gelirseviyesi --> trn=33537,1616; chk=143878,3267 

ANFIS model 46: dairealani asansor yapikalitesi --> trn=11952,1975; chk=30546,8349 

ANFIS model 47: dairealani manzara gelirseviyesi --> trn=36888,4170; chk=588319,9691 

ANFIS model 48: dairealani manzara yapikalitesi --> trn=13506,8068; chk=184679,6134 

ANFIS model 49: dairealani gelirseviyesi yapikalitesi --> trn=12089,0541; 

chk=15914,2823 

ANFIS model 50: cephe otopark yapiyasi --> trn=41464,1282; chk=88872,0403 

ANFIS model 51: cephe otopark asansor --> trn=44745,1630; chk=55409,1964 

ANFIS model 52: cephe otopark manzara --> trn=47505,8870; chk=55501,1535 

ANFIS model 53: cephe otopark gelirseviyesi --> trn=42555,5560; chk=71097,8161 

ANFIS model 54: cephe otopark yapikalitesi --> trn=19221,6440; chk=28315,4375 

ANFIS model 55: cephe yapiyasi asansor --> trn=37919,9609; chk=59558,2086 

ANFIS model 56: cephe yapiyasi manzara --> trn=44812,8442; chk=59313,8524 

ANFIS model 57: cephe yapiyasi gelirseviyesi --> trn=40829,9512; chk=60614,7387 

ANFIS model 58: cephe yapiyasi yapikalitesi --> trn=15869,5955; chk=18973,0932 

ANFIS model 59: cephe asansor manzara --> trn=44931,1980; chk=58537,3244 

ANFIS model 60: cephe asansor gelirseviyesi --> trn=40147,7021; chk=66300,2444 
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ANFIS model 61: cephe asansor yapikalitesi --> trn=18666,7683; chk=30592,6583 

ANFIS model 62: cephe manzara gelirseviyesi --> trn=43094,1705; chk=55195,9377 

ANFIS model 63: cephe manzara yapikalitesi --> trn=20400,8101; chk=15461,9617 

ANFIS model 64: cephe gelirseviyesi yapikalitesi --> trn=19214,7881; chk=29172,4416 

ANFIS model 65: otopark yapiyasi asansor --> trn=40361,8019; chk=377245,8448 

ANFIS model 66: otopark yapiyasi manzara --> trn=44697,4429; chk=49980,8769 

ANFIS model 67: otopark yapiyasi gelirseviyesi --> trn=39960,3682; chk=66614,6493 

ANFIS model 68: otopark yapiyasi yapikalitesi --> trn=22006,2806; chk=65621,4915 

ANFIS model 69: otopark asansor manzara --> trn=46406,6789; chk=67913,6888 

ANFIS model 70: otopark asansor gelirseviyesi --> trn=42906,7878; chk=56136,9497 

ANFIS model 71: otopark asansor yapikalitesi --> trn=24308,7856; chk=19400,9200 

ANFIS model 72: otopark manzara gelirseviyesi --> trn=43249,9164; chk=56096,2190 

ANFIS model 73: otopark manzara yapikalitesi --> trn=27007,4913; chk=15988,6902 

ANFIS model 74: otopark gelirseviyesi yapikalitesi --> trn=24605,7732; chk=18790,2925 

ANFIS model 75: yapiyasi asansor manzara --> trn=42949,9118; chk=49542,0433 

ANFIS model 76: yapiyasi asansor gelirseviyesi --> trn=36252,5576; chk=98992,9595 

ANFIS model 77: yapiyasi asansor yapikalitesi --> trn=23472,1531; chk=17298,1498 

ANFIS model 78: yapiyasi manzara gelirseviyesi --> trn=43868,8718; chk=354144,6486 

ANFIS model 79: yapiyasi manzara yapikalitesi --> trn=26318,6957; chk=854989,9607 

ANFIS model 80: yapiyasi gelirseviyesi yapikalitesi --> trn=21330,6805; chk=25915,7149 

ANFIS model 81: asansor manzara gelirseviyesi --> trn=42388,6302; chk=57726,1880 

ANFIS model 82: asansor manzara yapikalitesi --> trn=25865,2450; chk=34192,0800 

ANFIS model 83: asansor gelirseviyesi yapikalitesi --> trn=23909,7538; chk=18403,2971 

ANFIS model 84: manzara gelirseviyesi yapikalitesi --> trn=25176,3152; chk=18265,6289 

ans = 2     5     9 

 

Neurosolutions programı ile taşınmaz değerleme veri setinde nitelik azaltma 

 

Taşınmaz değerlemesinde elde edilen veriler 3 ile 9 değişkenli veri seti arasında 

hazırlanarak programa girilmiş ve analiz edilmiştir. 

 

Hazırlanan setin ilk aşamasında daire alanı, yapı yaşı ve yapı kalitesi olarak 3 değişkenli, 

ikinci aşamasında daire alanı, yapı yaşı, yapı kalitesi ve ulaşım olarak 4 değişkenli, üçüncü 

aşama olarak daire alanı, yapı yaşı, yapı kalitesi, ulaşım ve manzara olarak 5 değişkenli, 
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dördüncü aşama olarak daire alanı, yapı yaşı, yapı kalitesi, ulaşım, manzara ve gelir 

seviyesi 6 değişkenli, beşinci aşamasında ise daire alanı, yapı yaşı, yapı kalitesi, ulaşım, 

manzara, gelir seviyesi ve asansör olarak 7 değişkenli, altıncı aşamasında ise daire alanı, 

yapı yaşı, yapı kalitesi, ulaşım, manzara, gelir seviyesi, asansör ve otopark olarak 8 

değişkenli ve son olarak da yedinci aşamasında daire alanı, yapı yaşı, yapı kalitesi, ulaşım, 

manzara, gelir seviyesi, asansör, otopark ve cephe olarak 9 değişkenli veri seti 

oluşturularak analiz edilmiştir. Analizler program içerisinde geliştirilmiş olan toplam 28 

tane model üzerinde otomatik olarak denenmiş ve sonuçları şekillerle gösterilmiştir. En 

başarılı sonuç ise işaretlenerek belirginleştirilmiştir. 

 

3 değişkenli ile yapılan analizde şekil 4.56’ da görüldüğü gibi 28 tane model içerisinde en 

başarılı sonuca Çok Katmanlı Algılayıcı modeli ile ulaşılmış olup, analizin eğitim 

kısmında ortalama mutlak hata %91,86 korelasyon ve 15893,90 TL, çapraz sorgulama 

kısmında %82,24 korelasyon ve 17051,79 TL ortalama mutlak hata ve test kısmında ise 

%88,63 korelasyon ile 17649,75 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

 

         

   
Eğitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 72 18 30   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 440204619 659564101 542546469   

  Korelasyon (r) 0,9186916 0,8224511 0,8863208   

  Mutlak Minimum Hata 85,091641 353,43653 963,29523   

  Mutlak Maksimum Hata 66590,789 74746,756 58889,339   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 15893,903 17051,79 17649,746   

            

 

Şekil 4.36. Neurosolutions Programında üç değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin 

analizi
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Şekil 4.36. (devamı) Neurosolutions Programında üç değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin analizi

              

   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 265444353 0,9521087 12185,382 1,459E+09 0,652888 19411,13 1,189E+09 0,786998 19904,48   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 655136831 0,929024 19450,704 1,409E+09 0,585037 24876,05 967386658 0,755092 20926,73   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 247191107 0,9550062 12569,471 2,481E+09 0,505724 21619,71 1,81E+09 0,690988 21283,38   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 609395167 0,924236 19235,476 793469182 0,84961 22722,51 798670325 0,859207 22827,52   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 1,291E+09 0,9358413 28855,374 1,389E+09 0,683103 32512,48 1,167E+09 0,802338 27495,48   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 243105335 0,9626323 13202,041 942891362 0,757528 17227,24 685000046 0,87854 16855,45   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 139031134 0,9751838 8804,5143 2,509E+09 0,51302 20974,7 2,527E+09 0,605654 26613,65   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 329873705 0,9394998 14571,702 633067456 0,828253 17893,27 650827366 0,866879 19783,74   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 1,419E+09 0,9233194 28567,717 1,063E+09 0,820967 29289,87 1,403E+09 0,748086 27395,66   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 380273132 0,9356474 15213,552 1,646E+09 0,601866 25800,83 1,036E+09 0,76053 24321,31   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 2,816E+09 0,04192 41461,46 2,047E+09 0,179928 41222,33 2,165E+09 0,220832 36447,78   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 3,578E+09 0,2594313 47455,144 4,138E+09 -0,1888 49041,48 4,553E+09 -0,17714 52763,15   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 131568092 0,9763316 9078,213 930320829 0,759558 16226,95 1,395E+09 0,770128 22038,62   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 394346261 0,9295692 15021,08 863704599 0,778279 19948,31 878053402 0,837385 21305,15   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 351382418 0,9397883 14277,096 1,09E+09 0,711184 20528,57 838132205 0,826235 19455,09   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 565231826 0,8960894 17691,532 629394176 0,829953 19986,65 714120189 0,83495 20539,22   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 440204619 0,9186916 15893,903 659564101 0,822451 17051,79 542546469 0,886321 17649,75   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 2,03E+09 0,5290686 35557,643 1,316E+09 0,602467 31384,46 1,322E+09 0,630153 28417,18   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 240495008 0,965074 12572,132 1,529E+09 0,695673 17555,1 1,301E+09 0,811943 20534,2   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 724371286 0,9142548 22533,017 1,061E+09 0,729004 25182,98 702109184 0,860005 20229,08   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 1,129E+09 0,9115083 27353,302 1,351E+09 0,696471 28769,53 1,185E+09 0,785345 29614,23   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 613552758 0,923729 20500,49 1,109E+09 0,699328 26693,4 893311380 0,788371 22691,3   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 24169740 0,9957597 3690,9499 2,059E+09 0,599121 22467,55 2,075E+09 0,691046 29827,87   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 125460287 0,9775292 9039,8345 1,577E+09 0,640392 21776,02 1,477E+09 0,734972 23531,05   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 492902876 0,9195447 17574,318 1,209E+09 0,715315 19993,75 1,241E+09 0,75252 22297,47   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 583217891 0,8957141 18870,465 1,012E+09 0,712653 22001,19 613689491 0,850785 19713,18   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 174677624 0,968497 10238,426 1,83E+09 0,605933 19918,53 1,448E+09 0,74171 20347,88   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 616106979 0,8837185 19398,512 920941790 0,749128 22000,07 1,513E+09 0,646314 31797,11   

                        

1
6

5
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4 değişkenli ile yapılan analizde Şekil 4.37’ de görüldüğü gibi 28 tane model içerisinde en 

başarılı sonuca Genelleştirilmiş İleri Beslemeli modeli ile ulaşılmış olup, analizin eğitim 

kısmında ortalama mutlak hata %97,27 korelasyon ve 9 320,51 TL, çapraz sorgulama 

kısmında %94,09 korelasyon ve 18428,86 TL ortalama mutlak hata ve test kısmında ise 

%92,63 korelasyon ile 15 120,26 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.37. Neurosolutions Programında dört değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin 

analizi 

      

   
Eğitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 72 18 30   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 128866822 487364284 382103481   

  Korelasyon (r) 0,9727907 0,9409438 0,92631283   

  Mutlak Minimum Hata 298,75048 3107,2206 1129,84761   

  Mutlak Maksimum Hata 33714,346 44928,745 47921,5597   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 9320,5066 18428,856 15120,2623   
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Şekil 4.37. (devamı) Neurosolutions Programında dört değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin analizi 

                     

   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 139052397 0,971809 9430,274 537192202 0,927723 18921,22 438370883 0,912768 16181,62   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 398136897 0,911342 15398,33 1,198E+09 0,805002 25002,79 794618922 0,835234 22363,59   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 348016829 0,922934 13526,71 1,482E+09 0,756795 24147,45 771901195 0,837326 18883,41   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 347517730 0,959804 15033,13 504516150 0,924735 15093 716677803 0,85966 17867,47   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 19872054 0,995774 2319,046 1,163E+09 0,822029 26088,19 973500787 0,783755 24079,37   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 317038155 0,930135 13450,26 2,55E+09 0,561919 35422,68 2,423E+09 0,462242 32538,35   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 42978537 0,991067 4693,607 398924800 0,945363 16725,58 492648868 0,909162 18418,75   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 771697942 0,854141 19301,45 1,112E+09 0,828781 29135,24 1,151E+09 0,745565 27254,24   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 1,107E+09 0,857062 24073,47 2,305E+09 0,736 38735,4 1,838E+09 0,626322 32475,78   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 1,551E+09 0,736042 32626,12 1,793E+09 0,81026 34333,51 1,677E+09 0,694954 33249,06   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 221417420 0,952087 10193,88 1,075E+09 0,823895 27031,33 871794639 0,81744 22005,64   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 5,209E+09 0,38676 56654,76 4,605E+09 0,449724 49175,22 4,02E+09 0,603553 52207,42   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 72787363 0,984436 6371,935 433778306 0,946488 15845,22 411325595 0,929418 15759,46   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 108933216 0,97663 8290,833 475830211 0,942304 17280,69 425553996 0,926394 16490,18   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 124353419 0,973985 8775,6 553893234 0,925487 18201,81 433322673 0,919863 16098,47   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 333021653 0,92709 13820,37 1,249E+09 0,79828 25810,44 707663788 0,871255 21564,66   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 677598022 0,844497 19660,18 1,672E+09 0,724168 32814,26 1,395E+09 0,678128 28710,4   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 696663620 0,838742 19696,58 1,655E+09 0,721797 33088,52 1,336E+09 0,68895 28772,45   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 128866822 0,972791 9320,507 487364284 0,940944 18428,86 382103481 0,926313 15120,26   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 294675766 0,935254 11435,37 1,578E+09 0,735008 23108,2 917646596 0,799798 19006,96   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 425773753 0,908543 16084,21 1,815E+09 0,677194 31579,5 1,553E+09 0,632978 28975,48   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 1,319E+09 0,772223 30511,87 3,323E+09 0,183271 47288,59 2,528E+09 0,211404 37394,66   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 32020177 0,993914 4303,651 1,718E+09 0,728709 30663,42 1,58E+09 0,665193 30761,75   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 215246724 0,953161 11083,8 1,415E+09 0,759685 32227,1 1,31E+09 0,698129 29845,79   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 338147704 0,925874 12498,19 1,314E+09 0,780917 22930,9 708134247 0,849431 19539,72   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 511893106 0,888228 16910,71 1,482E+09 0,761148 23788,55 986041201 0,78443 26047,33   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 93073595 0,980293 7729,026 855084430 0,86688 21414,55 944024227 0,793538 25201,36   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 283722918 0,937965 12027,65 1,079E+09 0,823979 24931,55 1,558E+09 0,650078 30590,99   
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5 değişkenli ile yapılan analizde Şekil 4.38’ de görüldüğü gibi 28 tane model içerisinde en 

başarılı sonuca Genelleştirilmiş İleri Beslemeli modeli ile ulaşılmış olup, analizin eğitim 

kısmında ortalama mutlak hata %97,20 korelasyon ve 9 191,33 TL, çapraz sorgulama 

kısmında %95,79 korelasyon ve 12 671,44 TL ortalama mutlak hata ve test kısmında ise 

%93,68 korelasyon ile 15 446,52 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

 

         

      

   
Eğitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 72 18 30   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 138158093 220063763 355468395   

  Korelasyon (r) 0,972059 0,9578939 0,9367681   

  Mutlak Minimum Hata 121,38734 1399,9291 696,05686   

  Mutlak Maksimum Hata 36108,783 32441,967 49508,075   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 9191,3336 12671,437 15446,516   

            

 

Şekil 4.38 Neurosolutions Programında beş değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin 

analizi 
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   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 326874769 0,952331 15462,88 179366423 0,964351 11464,9 550691024 0,913037 19981,51   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 547727929 0,882725 17580,57 344741406 0,952663 16239,03 654058322 0,869985 20251,89   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 547727929 0,882725 17580,55 344740099 0,952663 16239,01 654057921 0,869986 20251,87   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 203565504 0,959453 10795,21 128945166 0,969118 9649,713 491557390 0,905129 16892,44   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 22823241 0,995415 2502,635 1,293E+09 0,745763 25641,58 690111802 0,864094 18927,71   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 736392874 0,839366 18876,97 480260174 0,91339 17840,92 1123694437 0,766749 24291,88   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 138158093 0,972059 9191,334 220063763 0,957894 12671,44 355468395 0,936768 15446,52   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 1,885E+09 0,554201 35876,92 1,032E+09 0,696606 25325,69 1943339258 0,54264 36270,57   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 1,555E+09 0,805148 30183,71 1,505E+09 0,906621 32663,61 2061760639 0,668827 37070,79   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 293725517 0,942634 13339,96 1,029E+09 0,830772 26310,9 814179248 0,838282 22492,7   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 1,037E+09 0,774489 20780,19 1,123E+09 0,801018 29269,1 1143122577 0,764031 28081,23   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 1,104E+09 0,785038 25916,46 1,523E+09 0,753934 31139,02 896713322 0,858005 22934,7   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 336863708 0,945519 15169,69 112160050 0,974526 9248,984 496561485 0,921675 19050,44   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 488037968 0,897062 15562,9 184926813 0,967982 10466,65 574056318 0,887962 18106,98   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 573534699 0,895221 18186,69 205189866 0,95193 11437,5 731655640 0,873524 22065,83   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 365229721 0,925713 14623,23 334875732 0,941231 14463,91 631027134 0,877554 20261,82   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 1,508E+09 0,681059 30734,84 1,026E+09 0,728597 26718,26 2355629273 0,437598 38383,47   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 1,721E+09 0,553731 31919 1,642E+09 0,696129 34454,48 2013432074 0,498795 34140,32   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 454868158 0,934469 17761,42 134245035 0,978039 8929,506 690482947 0,903414 21582,08   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 597465928 0,876378 16518,64 248362887 0,972011 13469,42 662811650 0,887407 19855,56   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 882001013 0,873303 22911,96 764877018 0,928236 22899,02 1182517445 0,826015 29369,19   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 3,149E+09 0,144045 47211,31 1,709E+09 0,54865 33913,9 3355989523 0,283551 50437,95   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 1,207E+09 0,87071 28546,39 691600090 0,823001 18714,09 2001057633 0,67683 37308,62   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 462915520 0,912249 17819 718622542 0,857231 21118,86 823788984 0,833187 23503,07   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 660913126 0,857056 20297,75 769938987 0,86833 23025,71 929778330 0,821892 24471,79   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 633734002 0,863215 20404,32 1,354E+09 0,738575 31792,17 1067123119 0,778942 26651,82   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 25211866 0,994982 3495,541 992857438 0,841721 24079,3 1491080768 0,687189 31799,24   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 382946625 0,920792 15664,94 459305507 0,924613 15248 773741182 0,848314 23903,75   

                        

 

Şekil 4.38. (devamı) Neurosolutions Programında beş değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin analizi 
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6 değişkenli veri seti ile yapılan analizde Şekil 4.39’ da görüldüğü gibi 28 tane model 

içerisinde en başarılı sonuca Çok Katmanlı Algılayıcı modeli ile ulaşılmış olup, analizin 

eğitim kısmında ortalama mutlak hata %98,19 korelasyon ve 7 346,3 TL, çapraz sorgulama 

kısmında %92,93 korelasyon ve 14 728,71 TL ortalama mutlak hata ve test kısmında ise 

%95,51 korelasyon ile 11 520,43 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

 

         

   
Eğitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 72 18 30   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 88186701 360224771 240713257   

  Korelasyon (r) 0,981935 0,9293511 0,9551126   

  Mutlak Minimum Hata 92,5659 1129,2384 1080,2254   

  Mutlak Maksimum Hata 25951,69 44234,414 44811,181   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 7346,3 14728,71 11520,427   

            

 

Şekil 4.39. Neurosolutions Programında altı değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin 

analizi
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   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 2,51E+08 0,959731 12247,65 656495879 0,882221 17965,31 530086646 0,904514 14384,26   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 5,83E+08 0,873854 18567,32 538001989 0,874973 18397,27 585723761 0,888439 16639,71   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 5,56E+08 0,879344 18660,11 585993715 0,86195 18703,54 486967160 0,908619 15651,73   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 88186701 0,981935 7346,3 360224771 0,929351 14728,71 240713257 0,955113 11520,43   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 12898561 0,997378 1997,408 1,49E+09 0,634373 29402,92 748173753 0,857804 19942,74   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 8,72E+08 0,81581 22232,12 711669536 0,834379 21486,63 910401904 0,821312 24563,39   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 1,4E+08 0,977625 8938,927 579916996 0,882391 16605,03 408251772 0,923445 14234,52   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 1,14E+09 0,73648 27011,8 1,284E+09 0,680483 28232,49 1,303E+09 0,784111 31210,56   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 1,58E+09 0,735163 32123,59 1,848E+09 0,573259 34652,4 1,741E+09 0,7243 32565,53   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 5,56E+08 0,883701 17090,28 1,041E+09 0,778934 25956,41 967755490 0,814542 22837,17   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 4,47E+08 0,908273 12698,49 931669656 0,780639 25186,46 1,386E+09 0,721179 27891,81   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 1,18E+09 0,757938 26856,61 1,32E+09 0,706564 29633,33 1,466E+09 0,800162 29030,71   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 5,32E+08 0,900723 18696,05 541169372 0,878198 18957,05 575553912 0,910896 18716,03   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 4,68E+08 0,902953 16893,6 623169187 0,858511 19579,53 364315460 0,937098 13331,76   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 80949668 0,983479 7483,126 632593031 0,865912 19085,57 399172703 0,936618 13058,43   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 5,61E+08 0,897917 18822,72 545689630 0,872856 19808,68 607994260 0,895909 18613,65   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 1,31E+09 0,692509 28132,34 1,35E+09 0,707294 28918,06 893628480 0,839172 25141,12   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 2,02E+09 0,540181 38649,41 2,111E+09 0,33452 35635,62 2,114E+09 0,703761 38150,79   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 2,45E+08 0,963604 11863,1 613884659 0,887966 18390,09 427113435 0,925808 14686,24   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 5,22E+08 0,88811 17542,71 539777076 0,882544 18579,25 529159046 0,898283 15143,16   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 1,14E+09 0,782745 27419,4 1,506E+09 0,731676 28031,67 1,11E+09 0,88055 26736,99   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 1,96E+09 0,548977 35375,47 2,194E+09 0,465264 37001,48 2,123E+09 0,747107 37689,59   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 1,7E+08 0,966762 9944,138 976075545 0,776872 23959,98 860962892 0,879017 21092,92   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 2,59E+08 0,946975 12020,59 669069130 0,850778 20372,59 666691140 0,876661 17499,84   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 2,52E+09 0,392147 41297,3 2,615E+09 0,509725 44151,1 2,392E+09 0,41817 39852,37   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 1,82E+09 0,60371 31508,91 1,381E+09 0,730874 30137,96 1,874E+09 0,621175 35429,72   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 2,41E+08 0,952297 11511,93 812675264 0,821183 19874,91 634168573 0,884917 19696,69   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 95462348 0,980738 7634,428 748778649 0,849137 19468,78 427787786 0,918425 14364,41   

                        

Şekil 4.39. (devamı)  Neurosolutions Programında altı değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin analizi
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7 değişkenli veri seti ile yapılan analizde Şekil 4.40’ da görüldüğü gibi 28 tane model 

içerisinde en başarılı sonuca Genelleştirilmiş İleri Beslemeli modeli ile ulaşılmış olup, 

analizin eğitim kısmında ortalama mutlak hata %88,71 korelasyon ve 17 058,15 TL, çapraz 

sorgulama kısmında %95,27 korelasyon ve 16 004,7 TL ortalama mutlak hata ve test 

kısmında ise %89,80 korelasyon ile 17 995,70 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

 

         

   
Eğitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 72 18 30   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 520191981 394446610 529435981   

  Korelasyon (r) 0,88707376 0,9527351 0,8980465   

  Mutlak Minimum Hata 325,493658 68,425065 71,706433   

  Mutlak Maksimum Hata 73319,8527 43260,442 54342,873   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 17058,1512 16004,701 17995,701   

            

 

Şekil 4.40. Neurosolutions Programında yedi değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin 

analizi
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   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 80888662,9 0,983806 6530,917 165872148 0,972235 10079,91 713465728 0,878207 20740,04   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 570719321 0,873522 17879,64 435207385 0,927473 15860,33 620443041 0,871768 18882,68   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 532864498 0,881478 17374,12 578225539 0,902446 20323,2 577554437 0,877849 19363,03   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 102203052 0,978484 7951,365 509709737 0,914464 16627,3 681405783 0,877817 20105,86   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 9978379,84 0,997921 1518,075 1,165E+09 0,799239 28141,14 1,976E+09 0,59079 30963,89   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 1125022056 0,727796 26045,34 1,618E+09 0,735264 32454,95 1,949E+09 0,502367 33721,57   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 86352403,5 0,981871 6867,508 388689933 0,937229 15739,09 762601464 0,865074 20010,1   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 1001768902 0,847437 23733,55 1,058E+09 0,807291 25939,64 1,197E+09 0,735463 25902,82   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 2354617418 0,700619 38496,76 2,863E+09 0,286044 41955,66 2,84E+09 0,476131 43095,92   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 320700747 0,932977 12249,29 834671690 0,855995 25951,55 1,418E+09 0,68332 33234,82   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 1050374213 0,765946 23280,04 2,194E+09 0,68125 38034,96 3,954E+09 0,064698 48554,43   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 755205098 0,836917 20421,52 730390774 0,873059 18913,55 830238642 0,831494 23029,3   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 100681843 0,979662 8108,577 465749977 0,923823 15915,31 706040389 0,87275 21815,19   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 528823205 0,887622 17465,13 389574715 0,946785 15068,33 534009427 0,899428 18333,28   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 126952865 0,974008 8701,893 458464369 0,926419 15791,46 653834087 0,871681 20690,31   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 467326744 0,902026 17103,62 664287508 0,908527 20921,07 640502571 0,8744 20533,27   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 926810548 0,801988 24133,08 1,833E+09 0,735232 32981,34 2,36E+09 0,51648 36834,35   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 1494110963 0,613677 29035,42 1,819E+09 0,696064 35349,88 2,12E+09 0,433964 37173,61   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 109469248 0,978745 7822,138 281995098 0,954751 12394,03 812109740 0,839498 21008,49   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 520191981 0,887074 17058,15 394446610 0,952735 16004,7 529435981 0,898047 17995,7   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 1053126019 0,808986 26945,25 2,082E+09 0,657354 37278,95 1,599E+09 0,661268 33269,05   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 1694328367 0,585874 32108,36 3,188E+09 0,227137 45360,36 2,276E+09 0,308605 39583,74   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 42330053,6 0,991747 5504,632 772677339 0,866695 22481,23 2,485E+09 0,42364 40621,54   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 79703760,2 0,983757 7172,886 876008257 0,877998 25852,87 1,551E+09 0,636801 32673,06   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 627061292 0,86269 18834,44 548153474 0,930736 19911,59 1,038E+09 0,765549 24596,74   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 726021678 0,836505 20225,98 794419000 0,861126 21601,72 790709057 0,827386 23393,78   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 17851846,8 0,996325 2940,21 835908289 0,851078 23012,64 1,057E+09 0,781745 23563,88   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 78604169,8 0,983937 6677,745 1,403E+09 0,754383 32990,13 2,236E+09 0,438531 39622,07   

                        

Şekil 4.40. (devamı) Neurosolutions Programında yedi değişkenli veri seti ile oluşturulan modelin analizi
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8 değişkenli veri seti ile yapılan analizde Şekil 4.41’ de görüldüğü gibi 28 tane model 

içerisinde en başarılı sonuca Genelleştirilmiş İleri Beslemeli modeli ile ulaşılmış olup, 

analizin eğitim kısmında ortalama mutlak hata %97,91 korelasyon ve 8 608,73 TL, çapraz 

sorgulama kısmında %89,63 korelasyon ve 11 733,87 TL ortalama mutlak hata ve test 

kısmında ise %95,24 korelasyon ile 13 266,07 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

       

         

   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Satırlar 72 18 30   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 114250563,5 277033823,6 302654010,5   

  Korelasyon (r) 0,979094203 0,896306192 0,95242663   

  Mutlak Minimum Hata 98,57961172 882,0821211 60,20420493   

  Mutlak Maksimum Hata 28663,4342 47626,23918 53168,29016   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 8608,731718 11733,86655 13266,06645   
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   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model  MSE r MAE MSE r MAE MSE r MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 1,14E+08 0,981442 8452,326 3,38E+08 0,885384 14691,57 7,69E+08 0,913234 19853,03   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 6,61E+08 0,856004 18830,39 3,86E+08 0,872517 17019,33 5,92E+08 0,898865 19647,21   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 5,11E+08 0,890386 17599,62 5,51E+08 0,837555 19459,02 7E+08 0,880178 21254,21   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 1,74E+08 0,968905 10184,65 2,72E+08 0,898595 12019,26 5,33E+08 0,91451 19171,58   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 4031363 0,999191 894,1096 6,17E+08 0,778757 19455,33 1,65E+09 0,682208 29298,39   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 1,25E+09 0,713892 26707,04 1,05E+09 0,544243 27442,64 2,71E+09 0,434958 36887,9   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 1,14E+08 0,979094 8608,732 2,77E+08 0,896306 11733,87 3,03E+08 0,952427 13266,07   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 2,99E+08 0,937826 13056,46 9,77E+08 0,712821 24243,51 2,27E+09 0,611812 28338,96   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 1,92E+09 0,650216 35849,86 1,03E+09 0,607742 26965,36 3,09E+09 0,57498 39941,6   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 6,74E+08 0,855119 18975,4 7,02E+08 0,826591 20712,96 2,74E+09 0,463665 40473,74   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 1,21E+09 0,737295 26040,35 2,29E+09 0,34796 41124,44 5,46E+09 -0,04879 59422,67   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 1,57E+09 0,715793 27913,15 7,95E+08 0,756859 24873,16 1,58E+09 0,802188 29969,45   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 46803136 0,990583 4958,091 4,3E+08 0,845392 14310,77 7,68E+08 0,88464 20890,72   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 6E+08 0,873547 17724,82 5,31E+08 0,806538 16891,7 6,82E+08 0,884103 21689,87   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 1,28E+08 0,979997 9107,534 3,91E+08 0,873463 15823,49 7,43E+08 0,906138 20420,51   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 5,25E+08 0,903082 18864,4 7,44E+08 0,748225 23788,16 5,88E+08 0,904434 19586,32   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 1,25E+09 0,703596 28863,51 1,5E+09 0,426 32698,46 3,56E+09 0,235563 41959,84   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 2,15E+09 0,492738 36035,7 1,23E+09 0,346418 28499,36 3,4E+09 0,369296 42211,53   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 2,18E+08 0,963175 11601,32 6,15E+08 0,825655 19974,75 8,99E+08 0,887813 23075,43   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 8,32E+08 0,814756 17748,35 3,06E+08 0,894502 14265,41 4,84E+08 0,919711 15177,2   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 1,48E+09 0,721911 30809,86 1,32E+09 0,375949 31532,26 3,08E+09 0,290714 39992,88   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 2,23E+09 0,395736 37961,31 1,34E+09 0,456391 30732,6 3,13E+09 0,299573 42668,6   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 1,41E+08 0,989737 10146,76 1,01E+09 0,732476 24297,35 1,62E+09 0,717377 30569,12   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 49549133 0,990181 4755,132 1,32E+09 0,583586 31423,63 1,83E+09 0,648026 32825,24   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 9,6E+08 0,862903 23593,19 1,05E+09 0,71263 25887,47 2,66E+09 0,770836 38894,56   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 8,11E+08 0,834219 21449,71 1,12E+09 0,653908 23951,99 1,16E+09 0,836983 28736,63   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 2449081 0,999515 1085,847 2,11E+09 0,461979 38870 1,93E+09 0,633692 33380,5   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 4,06E+08 0,915397 15322,15 2,03E+09 0,284248 38965,58 2,42E+09 0,509443 39438,52   
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9 değişkenli veri seti ile yapılan analizde Şekil 4.42’ de görüldüğü gibi 28 tane model 

içerisinde en başarılı sonuca Çok Katmanlı Algılayıcı modeli ile ulaşılmış olup, analizin 

eğitim kısmında ortalama mutlak hata %97,98 korelasyon ve 7 432,20 TL, çapraz 

sorgulama kısmında %93,18 korelasyon ve 13 585,84 TL ortalama mutlak hata ve test 

kısmında ise %94,79 korelasyon ile 14 103,52 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

 

         

   
Eğitim 

Çapraz 

Sorgulama 
Test 

  

  Satırlar 72 18 30   

  Hata Kareleri Ortalaması (MSE) 97884964 3,08E+08 3,3E+08   

  Korelasyon (r) 0,979807 0,93185 0,947944   

  Mutlak Minimum Hata 66,22441 132,3676 1175,459   

  Mutlak Maksimum Hata 31756,01 36620,82 45344,02   

  Ortalama Mutlak Hata (MAE) 7432,199 13585,84 14103,52   
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   Eğitim Çapraz Sorgulama Test   

  Model  MSE r MAE MSE r MAE MSE R MAE   

  MLP-1-O-M (Multilayer Perceptron) 97884964 0,979807 7432,199 3,08E+08 0,93185 13585,84 3,3E+08 0,947944 14103,52   

  LR-0-B-M (Linear Regression) 5,47E+08 0,877419 18705,84 5,46E+08 0,892449 18171,5 5,6E+08 0,916131 19245,68   

  LR-0-B-L (Linear Regression) 5,36E+08 0,87949 18418,66 5,8E+08 0,87723 18460,26 5,74E+08 0,91211 19896,32   

  MLP-1-B-L (Multilayer Perceptron) 2,04E+08 0,956281 11405,64 3,36E+08 0,922383 13297,95 9,96E+08 0,829818 21378,97   

  PNN-0-N-N (Probabilistic Neural Network) 314710,6 0,999935 219,1115 1,36E+09 0,633422 28969,3 1,05E+09 0,82144 25287,83   

  RBF-1-B-L (Radial Basis Function) 1,09E+09 0,741912 25166,09 1,29E+09 0,69846 32170,2 1,92E+09 0,633637 35035,64   

  GFF-1-B-L (Generalized Feedforward) 22203551 0,995341 3589,897 4,62E+08 0,890973 14564,11 5,33E+08 0,921769 18097,16   

  MLPPCA-1-B-L (MLP with PCA) 1,49E+09 0,670066 30693,61 8,7E+08 0,771931 23943,13 1,81E+09 0,683162 35379,5   

  SVM-0-N-N (Classification SVM) 1,75E+09 0,580052 32479,69 1,86E+09 0,457785 37444,56 2,82E+09 0,426599 43779,18   

  TDNN-1-B-L (Time-Delay Network) 9,17E+08 0,783831 24968,99 1,6E+09 0,579241 34862,17 2,92E+09 0,479413 42747,98   

  TLRN-1-B-L (Time-Lag Recurrent Network) 3E+09 0,143908 43537,54 2,75E+09 1,18E-17 45481,11 4,52E+09 -0,21224 55376,69   

  RN-1-B-L (Recurrent Network) 6,47E+08 0,87035 19662,88 1,13E+09 0,749365 24976,35 1,26E+09 0,804581 26425,37   

  MLP-2-B-L (Multilayer Perceptron) 4311817 0,999091 1410,47 3,91E+08 0,92115 14828,67 1,36E+09 0,814037 24312,36   

  MLP-1-B-M (Multilayer Perceptron) 4,58E+08 0,898726 16621,41 8,02E+08 0,825005 23328,62 5,95E+08 0,917876 19652,67   

  MLP-2-O-M (Multilayer Perceptron) 79700546 0,984218 7022,316 5,95E+08 0,852189 18885,64 4E+08 0,939462 15016,64   

  MLP-2-B-M (Multilayer Perceptron) 3,65E+08 0,924502 15208,15 5,36E+08 0,898192 18153,29 4,65E+08 0,93735 17895,04   

  MLPPCA-1-O-M (MLP with PCA) 1,69E+09 0,630675 31484,64 2,03E+09 0,672275 36776,31 2,3E+09 0,617758 38056,92   

  MLPPCA-1-B-M (MLP with PCA) 1,71E+09 0,556134 33159,8 1,58E+09 0,557717 36540,08 2,57E+09 0,467727 40383,67   

  GFF-1-O-M (Generalized Feedforward) 6,52E+08 0,886031 20005,3 1E+09 0,869185 24660,92 9,15E+08 0,899163 23607,44   

  GFF-1-B-M (Generalized Feedforward) 5,36E+08 0,880737 18094,91 6,1E+08 0,882821 20637,84 5,76E+08 0,927684 19067,45   

  RBF-1-O-M (Radial Basis Function) 1,64E+09 0,616337 30264,64 1,69E+09 0,598606 36466,15 2,39E+09 0,573318 39414,48   

  RBF-1-B-M (Radial Basis Function) 2,26E+09 0,227264 35830,31 1,98E+09 0,409988 39363,38 3,16E+09 0,122051 46013,35   

  TDNN-1-O-M (Time-Delay Network) 58323719 0,988477 5388,487 2,16E+09 0,376613 36620,56 3,83E+09 0,45242 45987,48   

  TDNN-1-B-M (Time-Delay Network) 3,54E+08 0,92348 13530,2 2,35E+09 0,334571 41858,97 3,63E+09 0,224874 44685,51   

  RN-1-O-M (Recurrent Network) 1,21E+09 0,741498 26949,95 2,05E+09 0,476106 36947,62 2,08E+09 0,64834 36097,56   

  RN-1-B-M (Recurrent Network) 8,47E+08 0,815484 22473,88 1,14E+09 0,732506 25965,51 1,5E+09 0,736647 28067,88   

  TLRN-1-O-M (Time-Lag Recurrent Network) 12981783 0,997498 2343,556 1,2E+09 0,714163 26466,12 1,48E+09 0,748264 30777,97   

  TLRN-1-B-M (Time-Lag Recurrent Network) 6,86E+08 0,857785 19765,04 2,51E+09 0,246539 42950,06 3,1E+09 0,393166 45066,03   
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Yukarıdaki veriler doğrultusunda elde edilen analiz sonuçları aşağıdaki Çizelge 4.11’ deki 

gibidir. 

Çizelge 4.11. Taşınmaz değeri analiz sonuçları 

Veriler Hata 

Kareleri 

Ortalaması  

(MSE) 

Ortalama 

Mutlak  

Hata 

(MAE) 

Korelasyon 

Katsayısı 

 

(r) 

Ortalama 

Mutlak Yüzde 

Hata 

(MAPE) 

3’lü 542546469,1 17649,74559 0,886320821 0,139 

4’lü 382103481,4 15120,26229 0,926312833 0,110 

5’li 355468395,1 15446,51614 0,936768117 0,118 

6’lı 240713257,0 11520,42671 0,955112563 0,086 

7’li 529435981,4 17995,70051 0,898046530 0,146 

8’li 302654010,5 13266,06645 0,952426630 0,092 

9’lu 330295144,7 14103,52080 0,947944454 0,116 

 

Çizelge 4.11 incelendiğinde, Neurosolutions programı ile elde edilen verilere bakıldığında 

hata kareleri ortalaması, ortalama mutlak hatanın ve ortalama mutlak yüzde hatanın en 

düşük, korelasyon katsayısının en yüksek olduğu veri setinin 6 değişkenli veri seti olduğu 

görülmektedir. 6 değişkenli veri setinde daire alanı, yapı yaşı, yapı kalitesi, ulaşım, 

manzara ve gelir seviyesi değişkenleri kullanıldığı görülmektedir.  

 

SPSS  programı (Stepwise regresyonu) ile taşınmaz değerleme veri setinde nitelik azaltma 

 

SPSS programı ile taşınmaz değerleme veri setinde nitelik azaltma işlemi için değişken 

değeri olarak ulaşım, daire alanı, cephe durumu, otopark durumu, binanın yaşı, asansör, 

manzara, gelir seviyesi ve yapı kalitesi, çıktı değeri olarak da değer seçilmiştir. 

 

Çizelge 4.12. Taşınmaz değerleme verileri ve taşınmaz değerini etkileyen değişkenlerin 

tüm veriler üzerindeki ortalama ve standart sapmaları 

 Ortalama Standart Sapma Veri Sayısı 

değer 1,3796 0,50720 120 

ulaşım 2,6833 1,14483 120 

dairenin alanı 1,0062 0,23204 120 

cephe durumu 1,9833 0,53426 120 

otopark durumu 1,3250 0,47034 120 

binanın yaşı 2,3500 0,85140 120 

asansör 1,3750 0,48615 120 

manzara 1,1167 0,32237 120 

gelir seviyesi 3,0833 0,76239 120 

yapı kalitesi 334,1667 133,15552 120 
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Çizelge 4.12’ de Taşınmaz değeri ve taşınmaz değerini etkileyen değişkenlerin toplam 

veriler üzerindeki ortalama ve standart sapmaları görülmektedir. Yani bu çizelgeye 

bakarak, daire alanını ele alırsak 120 tane binanın daire alanları toplamının ortalamasının 

1,0062 olduğunu göstermektedir. Yine standart sapmasının da 120 tane veriye göre en 

yüksek yapı kalitesi, en düşük dairenin alanı olduğu anlaşılmaktadır.  
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Çizelge 4.13. Taşınmaz değerine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonuçları 

 

  

değer ulaşım dairenin alanı cephe durumu otopark durumu binanın yaşı asansör manzara gelir seviyesi yapı kalitesi 

Pearson Correlation değer 1,000 0,157 0,518 0,078 -0,011 0,118 0,219 -0,080 0,370 0,825 

ulaşım 0,157 1,000 -0,019 -0,091 -0,088 0,246 -0,042 -0,127 0,339 0,248 

dairenin alanı 0,518 -0,019 1,000 0,298 -0,073 -0,229 0,031 -0,241 0,116 0,271 

cephe durumu 0,078 -0,091 0,298 1,000 0,022 -0,004 -0,073 -0,086 -0,100 -0,075 

otopark durumu -0,011 -0,088 -0,073 0,022 1,000 -0,230 0,528 0,247 -0,053 0,063 

binanın yaşı 0,118 0,246 -0,229 -0,004 -0,230 1,000 -0,182 0,083 0,198 0,108 

asansör 0,219 -0,042 0,031 -0,073 0,528 -0,182 1,000 0,147 0,164 0,229 

manzara -0,080 -0,127 -0,241 -0,086 0,247 0,083 0,147 1,000 0,097 -0,074 

gelir seviyesi 0,370 0,339 0,116 -0,100 -0,053 0,198 0,164 0,097 1,000 0,394 

yapı kalitesi 0,825 0,248 0,271 -0,075 0,063 0,108 0,229 -0,074 0,394 1,000 

1
8

0
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Çizelge 4.13’ e bakıldığında ise tüm değişkenlerin korelasyonu görülmektedir. Taşınmaz 

değerlemesine en yakın verinin 0,825 ile yapı kalitesi olduğu ve yapı kalitesini sırasıyla 

daire alanı, gelir seviyesi, asansör, ulaşım, binanın yaşı, cephe durumu, otopark durumu ve 

manzara izlemektedir. 

 

Çizelge 4.14. Taşınmaz değerine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonuçları 

 

                 Model B Standart Hata Beta 

1 (Sabit) 0,329 0,071  

yapı kalitesi 0,003 0,000 0,825 

2 (Sabit) -0,260 0,104  

yapı kalitesi 0,003 0,000 0,739 

dairenin alanı 0,694 0,100 0,318 

3 (Sabit) -0,475 0,128  

yapı kalitesi 0,003 0,000 0,717 

dairenin alanı 0,768 0,101 0,351 

binanın yaşı 0,072 0,027 0,121 

a. Bağımlı değişken: değer 

 

Çizelge 4.14, Stepwise Regresyonu ile elde edilen değerlerin sonuçlarını genel bir çizelge 

halinde vermektedir. Yine aynı şekilde aşağıdaki grafiklerde de görüldüğü üzere taşınmaz 

değerini en çok etkileyen veriler tek tek incelendiğinde küçük dairelerin üst üste geldiği 

noktalarda başarılı sonuca ulaştığımız görülmektedir. Stepwise regresyonu sonucunda da 

en iyi sonuca yapı kalitesi, daire alanı ve binanın yaşı ile ulaşılacağı anlaşılmıştır. 

                                             

Şekil 4.43. Taşınmaz değerine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonucu 
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Şekil 4.44. Taşınmaz değerine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonucu 

 

 
 

Şekil 4.45. Taşınmaz değeri ile dairenin alanına ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonucu 
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Şekil 4.46. Taşınmaz değeri ile binanın yaşına ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonucu 

 

 

Şekil 4.47. Taşınmaz değeri ile yapı kalitesine ilişkin Stepwise Regresyon Analiz sonucu 

 

Programlar incelendiğinde aynı en az değişken kullanılabileceği görülmüştür. Amaç en az 

değişken ile en doğru tahmini yakalamak olduğundan yapı kalitesi, daire alanı ve binanın 

yaşının kullanılmasına karar verilmiştir. Kullanılmasına karar verilen veri seti Çizelge 

4.15’ deki gibidir. 
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Çizelge 4.15. Seçilen taşınmaz değerlemesi kriterlerine uygun veri yapısı 

SIRA 

NO 

DAİRE  

ALANI 

(m²) 

BİNANIN  

YAŞI 

(yıl) 

YAPI  

KALİTESİ 

DEĞER 

(TL) 

1 103 15 200 80 000,00 

2 24 25 700 85 000,00 

3 96 40 600 170 000,00 

4 103 18 300 120 000,00 

5 118 19 400 155 000,00 

6 102 16 200 90 000,00 

7 123 21 200 95 000,00 

8 86 22 200 95 000,00 

9 13 18 600 75 000,00 

10 100 18 300 135 000,00 

11 90 27 300 130 000,00 

12 67 12 100 70 000,00 

13 115 11 300 105 000,00 

14 100 19 300 110 000,00 

15 128 12 300 100 000,00 

16 108 20 300 140 000,00 

17 135 22 300 110 000,00 

18 100 22 300 130 000,00 

19 148 10 300 130 000,00 

20 150 28 300 140 000,00 

21 80 15 300 105 000,00 

22 129 10 400 150 000,00 

23 100 32 400 170 000,00 

24 110 14 400 175 000,00 

25 130 18 400 160 000,00 

26 96 21 400 150 000,00 

27 141 16 300 100 000,00 

28 111 35 500 210 000,00 

29 123 22 400 195 000,00 

30 117 26 400 175 000,00 

31 117 26 300 175 000,00 

32 97 21 300 110 000,00 

33 109 24 400 185 000,00 

34 101 23 300 105 000,00 

35 124 25 300 130 000,00 

36 68 37 100 55 000,00 

37 113 17 200 95 000,00 

38 105 44 600 250 000,00 

39 118 35 300 145 000,00 

40 125 20 300 120 000,00 

41 106 22 300 140 000,00 

42 71 16 300 100 000,00 

43 122 28 600 280 000,00 

44 90 21 400 160 000,00 

45 92 15 300 120 000,00 

46 95 29 400 160 000,00 

47 125 14 300 120 000,00 

48 105 18 300 120 000,00 

49 85 38 200 90 015,00 
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Çizelge 4.15. (devam) Seçilen taşınmaz değerlemesi kriterlerine uygun veri yapısı 

 
50 110 24 500 210 000,00 

51 62 21 200 90 000,00 

52 100 41 300 115 000,00 

53 103 37 400 175 000,00 

54 110 24 300 120 000,00 

55 98 35 400 150 000,00 

56 78 25 300 100 000,00 

57 92 21 200 95 000,00 

58 108 20 300 130 000,00 

59 100 35 600 250 000,00 

60 102 43 300 105 000,00 

61 126 10 500 205 000,00 

62 98 35 400 155 000,00 

63 127 13 600 240 000,00 

64 90 32 100 70 000,00 

65 95 26 300 145 000,00 

66 78 20 100 60 000,00 

67 74 16 100 65 000,00 

68 60 35 100 65 000,00 

69 96 35 400 155 000,00 

70 117 10 500 220 000,00 

71 81 29 200 85 000,00 

72 69 40 200 95 000,00 

73 70 51 100 70 000,00 

74 83 26 100 70 000,00 

75 72 34 600 135 000,00 

76 82 39 300 145 000,00 

77 140 25 600 280 000,00 

78 130 13 300 120 000,00 

79 136 23 400 180 000,00 

80 95 22 300 115 000,00 

81 72 31 200 85 000,00 

82 115 27 500 220 000,00 

83 130 15 300 130 000,00 

84 70 27 200 85 000,00 

85 103 12 400 185 000,00 

86 100 28 500 225 000,00 

87 115 34 600 240 000,00 

88 80 27 300 115 000,00 

89 91 22 400 185 000,00 

90 120 14 300 140 000,00 

91 80 27 200 85 000,00 

92 97 25 300 120 000,00 

93 120 27 400 165 000,00 

94 127 20 500 210 000,00 

95 105 20 300 120 000,00 

96 110 36 600 265 000,00 

97 60 16 200 95 000,00 

98 94 20 300 130 000,00 

99 91 16 300 140 000,00 

100 100 16 300 110 000,00 
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Çizelge 4.15. (devam) Seçilen taşınmaz değerlemesi kriterlerine uygun veri yapısı 

 
101 100 21 400 155 000,00 

102 95 23 300 110 000,00 

103 55 25 100 70 000,00 

104 72 14 200 80 000,00 

105 58 17 100 70 000,00 

106 100 24 200 85 000,00 

107 76 17 200 80 000,00 

108 130 14 400 160 000,00 

109 98 31 500 200 000,00 

110 117 26 400 175 000,00 

111 106 21 300 140 000,00 

112 91 36 300 130 000,00 

113 105 18 300 120 000,00 

114 103 16 300 140 000,00 

115 98 21 400 175 000,00 

116 125 25 400 155 000,00 

117 136 19 400 190 000,00 

118 130 15 300 130 000,00 

119 103 12 400 185 000,00 

120 100 28 500 225 000,00 

 

4.4. Veriler İçin En Uygun Model Oluşturma ve Analizi 

 

Kamulaştırma ve taşınmaz değerlemede kullanılan veri setleri her bir programda tek tek 

denenmiş ve irdelenmiştir. Hangi programın en başarılı sonuca hangi veri seti ile ulaştığı 

analiz edilmiş ve elde edilen analiz sonuçları aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. 

 

4.4.1. Kamulaştırma verileri için en uygun model oluşturma ve analizi 

 

Kamulaştırma verileri kullanılarak, 3 değişkenli veri seti (yapı alanı, m² birim fiyatı ve 

yıpranma oranı) ile Neurosolutions, Matlab ve SPSS programlarıyla elde edilen sonuçlar 

irdelenecektir. 

 

Neurosolutions programında kamulaştırma verileri için en uygun model oluşturma ve 

analizi 

 

Kamulaştırmanın yapıldığı yılın yapı yaklaşık birim fiyatına göre kullanılması 

kararlaştırılan 3 değişkenli veri seti (yapı alanı, m² birim fiyatı ve yıpranma oranı) ile elde 

edilen veri analizi sonucu Çizelge 4.16 da verilmiştir. 
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Çizelge 4.16. Kamulaştırma yapılan yılın yapı yaklaşık birim fiyatlarına göre 3 değişkenli 

veri seti analiz sonuçları 

Veriler Hata 

Kareleri 

Ortalaması  

(MSE) 

Ortalama 

Mutlak  

Hata 

(MAE) 

Korelasyon 

Katsayısı 

 

(r) 

Ortalama 

Mutlak Yüzde 

Hata 

(MAPE) 

3’lü 245311,440 361,076108 0,999879367 0,011 

 

3 değişkenli ile yapılan analizde Şekil 4.56’ da da görüldüğü gibi en başarılı sonuca Çok 

Katmanlı Algılayıcı modeli ile ulaşılmış olup, analizin test kısmında%99,98 ortalama 

mutlak yüzde hata, %99,98 korelasyon ve 361,07 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

 

Neurosolutions Programında başarılı model olarak seçilen çok katmanlı algılayıcıda 

uygulanan 3 değişkenli veri setiyle elde edilen kamulaştırma değerine en yakın tahmin 

sonuçları ve mutlak hata yüzde oranları Çizelge 4.17’ deki gibidir. 

 

Çizelge 4.17. Kamulaştırma gerçek değerleri ie Neurosolutions programı kamulaştırma 

tahmin değerleri ve mutlak hata yüzde oranları 

KAMULASTIRMA 

GERÇEK 

DEGERLERİ 

NEUROSOLUTIONS  

TAHMİN 

DEĞERLERİ 

KARŞILAŞTIRMA 

(Ortalama Mutlak 

Yüzde Hata) 

MAPE 

22 851,72 25 018,15 1,55 

106 078,56 105 714,63 0,58 

62 748,67 62 447,96 2,19 

89 300,53 89 200,23 3,57 

50 253,32 49 774,93 0,68 

34 329,97 34 110,68 0,58 

25 840,64 25 275,88 0,53 

70 841,34 70 826,99 0,39 

13 657,47 14 125,75 0,08 

30 737,49 30 445,43 2,26 

35 020,31 34 802,40 9,31 

23 290,31 23 219,15 3,58 

81 784,42 81 881,48 1,64 

102 000,00 102 501,42 21,78 

36 342,80 36 156,31 1,27 

55 792,46 55 319,06 0,37 

110 275,65 110 919,24 6,25 

127 382,53 127 357,67 0,81 

89 089,88 89 731,85 0,14 

19 353,60 18 885,08 2,05 

31 644,48 31 235,00 3,59 

69 511,23 69 441,88 0,28 

29 468,52 29 075,23 1,34 

64 107,01 63 846,08 8,79 
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Çizelge 4.17. (devam) Kamulaştırma gerçek değerleri ie Neurosolutions programı  

                      kamulaştırma tahmin değerleri ve mutlak hata yüzde oranları 

 
78 640,13 78 920,07 0,57 

23 184,00 22 567,39 0,37 

16 432,59 16 068,60 0,13 

30 774,25 30 402,22 2,55 

45 140,26 44 645,11 0,39 

70 799,77 70 744,07 0,97 

24 826,37 24 246,91 0,46 

83 513,10 83 416,15 0,49 

26 225,70 25 779,87 0,94 

 

Matlab programında kamulaştırma verileri için en uygun model oluşturma ve analizi 

 

Matlab programında en iyi tahmin sonucuna yapı alanı, birim fiyat ve yıpranma oranını 

kullanılarak ulaşabileceğimiz Çizelge 4.10’ da verilmişti. Çizelge 4.10’ daki veri setine 

Matlap programında Anfis ve Fis uygulanarak en uygun üyelik fonksiyonu seçildikten 

sonra elde edilen kamulaştırma değerine en yakın tahmin sonuçları ve mutlak hata yüzde 

oranları Çizelge 4.18’ deki gibidir. 

 

Çizelge 4.18. Kamulaştırma gerçek değerleri ile Anfis-Fis modeli kamulaştırma tahmin 

değerleri ve mutlak hata yüzde oranları 

KAMULASTIRMA 

GERÇEK 

DEGERLERİ 

ANFİS-FİS 

TAHMİN 

DEĞERLERİ 

KARŞILAŞTIRMA 

(Ortalama Mutlak 

Yüzde Hata) 

MAPE 

44 131,92 44 160,00 0,06 

77 952,06 77 870,00 0,11 

67 737,60 67 710,00 0,04 

42 378,21 42 380,00 0,00 

41 888,21 41 790,00 0,23 

83 513,10 83 550,00 0,04 

28 404,00 28 470,00 0,23 

14 637,38 14 800,00 1,11 

24 826,37 24 690,00 0,55 

17 436,83 17 400,00 0,21 

110 275,65 110 330,00 0,05 

92 789,54 92 900,00 0,12 

101 794,95 101 790,00 0,00 

60 847,68 60 690,00 0,26 

73 429,66 73 480,00 0,07 

33 674,45 33 570,00 0,31 

57 816,86 57 870,00 0,09 

78 640,13 78 470,00 0,22 

17 056,26 17 160,00 0,61 
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Çizelge 4.18. (devam) Kamulaştırma gerçek değerleri ile Anfis-Fis modeli kamulaştırma 

tahmin değerleri ve mutlak hata yüzde oranları 

 
62 012,25 62 010,00 0,00 

26 784,58 26 790,00 0,02 

123 525,00 123 570,00 0,04 

26 010,17 26 090,00 0,31 

89 300,53 89 330,00 0,03 

59 125,98 59 060,00 0,11 

50 167,81 50 170,00 0,00 

19 414,53 19 310,00 0,54 

22 376,37 22 140,00 1,06 

61 218,30 61 260,00 0,07 

73 385,98 73 450,00 0,09 

26 946,00 26 980,00 0,13 

110 729,02 110 820,00 0,08 

34 060,54 34 190,00 0,38 

43 642,69 43 650,00 0,02 

97 914,88 97 850,00 0,07 

37 948,05 38 010,00 0,16 

78 764,67 78 810,00 0,06 

36 499,68 36 620,00 0,33 

106 078,56 106 050,00 0,03 

19 353,60 19 310,00 0,23 

29 468,52 29 260,00 0,71 

26 087,77 25 870,00 0,83 

110 666,81 110 550,00 0,11 

32 795,28 32 680,00 0,35 

34 329,97 34 230,00 0,29 

31 224,09 31 200,00 0,08 

25 708,30 25 820,00 0,43 

23 184,00 23 180,00 0,02 

62 292,00 62 300,00 0,01 

63 792,82 63 860,00 0,11 

18 353,02 18 090,00 1,43 

39 948,16 39 760,00 0,47 

72 139,49 72 250,00 0,15 

35 020,31 34 900,00 0,34 

127 382,53 127 280,00 0,08 

65 913,34 65 920,00 0,01 

50 253,32 50 230,00 0,05 

36 342,80 36 160,00 0,50 

64 107,01 64 130,00 0,04 

43 190,34 43 030,00 0,37 

22 851,72 25 480,00 11,50 

66 082,20 66 140,00 0,09 

30 386,44 30 270,00 0,38 

36 590,67 36 690,00 0,27 

30 737,49 30 820,00 0,27 

66 321,92 66 280,00 0,06 

27 125,28 27 220,00 0,35 

29 081,95 28 820,00 0,90 

98 448,90 98 570,00 0,12 
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Çizelge 4.18. (devam) Kamulaştırma gerçek değerleri ile Anfis-Fis modeli kamulaştırma 

tahmin değerleri ve mutlak hata yüzde oranları 

 
138 876,83 138 840,00 0,03 

125 004,10 124 950,00 0,04 

36 922,41 37 070,00 0,40 

82 344,19 82 240,00 0,13 

88 807,54 88 710,00 0,11 

16 432,59 16 370,00 0,38 

134 879,36 134 850,00 0,02 

50 926,31 50 860,00 0,13 

61 659,14 61 670,00 0,02 

97 490,25 97 490,00 0,00 

69 511,23 69 670,00 0,23 

26 225,70 26 300,00 0,28 

49 753,25 49 800,00 0,09 

115 587,46 115 760,00 0,15 

19 452,00 19 500,00 0,25 

42 768,82 42 800,00 0,07 

27 158,19 27 160,00 0,01 

35 533,28 35 750,00 0,61 

29 872,64 29 710,00 0,54 

27 538,59 27 560,00 0,08 

13 657,47 13 500,00 1,15 

16 559,59 16 380,00 1,08 

75 199,23 75 210,00 0,01 

15 801,17 15 680,00 0,77 

28 031,25 28 020,00 0,04 

21 399,00 21 300,00 0,46 

22 812,10 22 890,00 0,34 

22 848,00 22 870,00 0,10 

77 254,96 77 110,00 0,19 

20 364,96 20 500,00 0,66 

40 804,58 40 680,00 0,31 

31 753,88 31 860,00 0,33 

85 967,35 86 040,00 0,08 

70 799,77 70 850,00 0,07 

23 912,64 23 750,00 0,68 

31 644,48 31 580,00 0,20 

72 210,00 72 200,00 0,01 

32 903,25 32 680,00 0,68 

85 686,72 85 580,00 0,12 

23 742,84 23 500,00 1,02 

51 468,48 51 410,00 0,11 

53 089,89 52 960,00 0,24 

15 544,50 15 320,00 1,44 

189 567,00 189 570,00 0,00 

42 034,14 41 900,00 0,32 

70 582,93 70 540,00 0,06 

31 105,22 31 200,00 0,30 

104 743,66 104 880,00 0,13 

28 423,13 28 360,00 0,22 

45 140,26 45 220,00 0,18 
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Çizelge 4.18. (devam) Kamulaştırma gerçek değerleri ile Anfis-Fis modeli kamulaştırma 

tahmin değerleri ve mutlak hata yüzde oranları 

 
102 000,00 101 920,00 0,08 

44 850,62 44 930,00 0,18 

51 334,93 51 230,00 0,20 

50 733,00 50 560,00 0,34 

78 543,10 78 470,00 0,09 

31 799,95 32 050,00 0,79 

74 554,37 74 530,00 0,03 

25 840,64 25 760,00 0,31 

29 151,36 29 110,00 0,14 

37 564,80 37 630,00 0,17 

66 000,26 65 860,00 0,21 

30 774,25 30 610,00 0,53 

81 784,42 81 850,00 0,08 

20 301,84 20 450,00 0,73 

19 947,09 19 770,00 0,89 

123 900,99 123 870,00 0,03 

82 328,96 82 240,00 0,11 

97 629,50 97 480,00 0,15 

56 999,94 56 950,00 0,09 

62 103,55 61 970,00 0,22 

29 982,91 30 010,00 0,09 

21 469,06 21 470,00 0,00 

19 100,21 19 090,00 0,05 

53 490,43 53 460,00 0,06 

23 290,31 23 370,00 0,34 

142 560,10 142 480,00 0,06 

63 974,90 63 980,00 0,01 

31 167,38 31 220,00 0,17 

40 020,00 39 840,00 0,45 

92 382,08 92 520,00 0,15 

37 012,15 37 030,00 0,05 

23 759,71 23 500,00 1,09 

55 792,46 55 670,00 0,22 

89 089,88 89 000,00 0,10 

26 843,54 27 160,00 1,18 

104 093,70 103 950,00 0,14 

59 351,49 59 390,00 0,06 

62 748,67 62 690,00 0,09 

35 209,44 35 280,00 0,20 

129 515,01 129 440,00 0,06 

37 472,61 37 320,00 0,41 

65 241,48 65 340,00 0,15 

34 883,50 34 720,00 0,47 

85 205,55 85 370,00 0,19 

46 960,01 47 720,00 1,62 

71 690,05 70 940,00 1,05 

14 201,27 14 460,00 1,82 
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SPSS Programında (çoklu regresyon) kamulaştırma verileri için en uygun model oluşturma 

ve analizi 

 

Kamulaştırmanın yapıldığı yılın yapı yaklaşık birim fiyatına göre en uygun veri seti olan 3 

değişkenli (yapı alanı, m² birim fiyatı ve yıpranma oranı) ile elde edilen veri analizi sonucu 

Çizelge 4.10 da verilmişti. Çizelge 4.10’ daki veri seti Spss Programına girilerek çoklu 

regresyon analizi uygulanmıştır.  

 

Çizelge 4.19. 3 değişkenli veri setinin Çoklu Regresyon sonucu kamulaştırma değerini 

etkileyen değişkenlerin tüm veriler üzerindeki ortalama ve standart 

sapmaları 
 

 Ortalama Standart Sapma  Veri Sayısı 

Kamulaştırma Değeri 0,5459 0,33015 166 

Yapı Alanı 154,2289 92,60595 166 

Birim Fiyat 451,2229 34,99426 166 

Yıpranma Oranı 21,6988 6,74961 166 

 

Çizelge 4.19’ da 3 değişkenli veri setinin Çoklu Regresyon sonucu kamulaştırma değerini 

etkileyen değişkenlerin toplam veriler üzerindeki ortalama ve standart sapmaları 

görülmektedir. Yani bu çizelgeye bakarak, yapı alanı ele alırsak 166 tane yapı alanı 

toplamının ortalamasının 154,2289 olduğunu göstermektedir. Yine standart sapmasının da 

166 tane veriye göre düzenlenmiş halidir.  

 

Çizelge 4.20. Kamulaştırma verilerine ilişkin Çoklu Regresyon Analiz sonuçları 

  Kamulaştırma 

Değeri 

Yapı  

Alanı 

Birim 

Fiyat 

Yıpranma 

 Oranı 

Pearson Correlation Kamulaştırma Değeri 1,000 0,983 -0,199 -0,435 

Yapı Alanı 0,983 1,000 -0,290 -0,361 

Birim Fiyat -0,199 -0,290 1,000 0,434 

Yıpranma Oranı -0,435 -0,361 0,434 1,000 

 

Çizelge 4.20’ ye bakıldığında ise tüm değişkenlerin korelasyonu görülmektedir. 

Kamulaştırma değerini en yakın verinin 0,983 ile yapı alanı olduğunu daha öncede Çizelge 

4.8’  de görmüştük. 
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Çizelge 4.21. Kamulaştırma verilerine ilişkin Çoklu Regresyon Analiz sonuçları 

      Model B 

Standart 

Hata Beta 

1 (Sabit) -0,458 0,037  

Yapı 

Alanı 

0,003 0,000 0,972 

Birim 

Fiyat 

0,001 0,000 0,147 

Yıpranma 

Oranı 

-0,007 0,000 -0,148 

 

Eşitlik 0.12 Kamulaştırma değer tahmini yapılırken kullanılan ''B'' değerinin hesaplanması 

 

y = - b0 + b1X1 + b2X2 – b3X3                                                                                                                         (4.8) 

 

Çizelge 4.21’ de ise bize elde ettiğimiz değerleri yukarıdaki formülde yerine koyarak 

kamulaştırma değer tahmini elde etmemize yardımcı olacak B değerini vermektedir. B 

katsayısı ile yapı alanı, birim fiyat ve yıpranma oranları arasındaki değerleri formülde 

yerine koyduğumuzda da yaklaşık kamulaştırma değeri sonucuna ulaşmış oluyoruz. 

 

 
 

Şekil 4.48. Kamulaştırma değerine ilişkin Çoklu Regresyon Analiz sonucu 
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Şekilde de görüldüğü gibi elde ettiğimiz değerlerin kamulaştırma değerine yakın olduğunu 

birbiri üzerine geçmiş dairelerden de anlayabiliyoruz. Uygulanan Çoklu Regresyon Analizi 

sonucunda elde edilen veriler ve mutlak yüzde hata oranları Çizelge 4.22’ deki gibidir. 

 

Çizelge 4.22. Kamulaştırma gerçek değerleri ile SPSS programı Çoklu Regresyon modeli 

kamulaştırma tahmin değerleri ve mutlak yüzde hata oranları 

KAMULASTIRMA 

GERÇEK 

DEGERLERİ 

ÇOKLU REGRESYON 

TAHMİN DEĞERLERi 

KARŞILAŞTIRMA 

(Ortalama Mutlak 

Yüzde Hata) 

MAPE 

44 131,92 44 717,37 1,33 

77 952,06 76 317,84 2,10 

67 737,60 67 415,54 0,48 

42 378,21 44 241,64 4,40 

41 888,21 42 412,84 1,25 

83 513,10 81 927,71 1,90 

28 404,00 24 620,90 13,32 

14 637,38 11 961,18 18,28 

24 826,37 25 923,64 4,42 

17 436,83 17 298,68 0,79 

110 275,65 117 535,60 6,58 

92 789,54 89 979,83 3,03 

101 794,95 102 017,60 0,22 

60 847,68 61 338,40 0,81 

73 429,66 72 361,45 1,45 

33 674,45 37 599,61 11,66 

57 816,86 58 153,08 0,58 

78 640,13 77 957,46 0,87 

17 056,26 18 410,53 7,94 

62 012,25 62 721,52 1,14 

26 784,58 24 279,61 9,35 

123 525,00 125 882,90 1,91 

26 010,17 24 540,79 5,65 

89 300,53 86 372,44 3,28 

59 125,98 60 117,86 1,68 

50 167,81 52 060,96 3,77 

19 414,53 20 690,80 6,57 

22 376,37 22 372,11 0,02 

61 218,30 61 111,88 0,17 

73 385,98 72 877,10 0,69 

26 946,00 22 936,69 14,88 

110 729,02 106 305,60 3,99 

34 060,54 35 833,18 5,20 

43 642,69 44 044,37 0,92 

97 914,88 96 594,68 1,35 

37 948,05 38 064,80 0,31 

78 764,67 77 216,55 1,97 

36 499,68 35 945,04 1,52 

106 078,56 104 698,20 1,30 

19 353,60 20 631,89 6,60 

29 468,52 29 656,50 0,64 

26 087,77 26 184,11 0,37 

110 666,81 115 745,80 4,59 

32 795,28 36 100,18 10,08 

34 329,97 37 479,43 9,17 



195 

Çizelge 4.22. (devam) Kamulaştırma gerçek değerleri ile SPSS programı Çoklu Regresyon 

modeli kamulaştırma tahmin değerleri ve mutlak yüzde hata oranları 

 
31 224,09 33 144,49 6,15 

25 708,30 25 966,33 1,00 

23 184,00 22 211,44 4,19 

62 292,00 63 766,69 2,37 

63 792,82 63 529,61 0,41 

18 353,02 19 636,21 6,99 

39 948,16 40 420,20 1,18 

72 139,49 73 484,12 1,86 

35 020,31 36 686,19 4,76 

127 382,53 125 087,70 1,80 

65 913,34 65 651,63 0,40 

50 253,32 51 356,49 2,20 

36 342,80 39 288,40 8,11 

64 107,01 63 905,04 0,32 

43 190,34 44 842,26 3,82 

22 851,72 27 449,70 20,12 

66 082,20 66 356,38 0,41 

30 386,44 28 464,79 6,32 

36 590,67 39 518,21 8,00 

30 737,49 32 690,51 6,35 

66 321,92 66 046,69 0,41 

27 125,28 26 276,42 3,13 

29 081,95 32 762,94 12,66 

98 448,90 97 111,04 1,36 

138 876,83 129 097,50 7,04 

125 004,10 116 595,20 6,73 

36 922,41 36 610,97 0,84 

82 344,19 80 474,08 2,27 

88 807,54 86 439,39 2,67 

16 432,59 13 946,89 15,13 

134 879,36 128 283,50 4,89 

50 926,31 52 067,18 2,24 

61 659,14 61 649,72 0,02 

97 490,25 119 558,40 22,64 

69 511,23 68 795,49 1,03 

26 225,70 29 403,65 12,12 

49 753,25 50 702,91 1,91 

115 587,46 110 507,00 4,40 

19 452,00 14 279,98 26,59 

42 768,82 43 317,33 1,28 

27 158,19 26 656,52 1,85 

35 533,28 40 301,01 13,42 

29 872,64 30 803,00 3,11 

27 538,59 27 674,26 0,49 

13 657,47 16 100,33 17,89 

16 559,59 16 397,66 0,98 

75 199,23 75 096,26 0,14 

15 801,17 18 155,35 14,90 

28 031,25 20 806,80 25,77 

21 399,00 16 529,06 22,76 

22 812,10 22 061,33 3,29 

22 848,00 26 329,80 15,24 

77 254,96 76 056,89 1,55 

20 364,96 19 303,92 5,21 

40 804,58 43 851,30 7,47 

31 753,88 29 951,47 5,68 
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Çizelge 4.22. (devam) Kamulaştırma gerçek değerleri ile SPSS programı Çoklu Regresyon 

modeli kamulaştırma tahmin değerleri ve mutlak yüzde hata oranları 

 
85 967,35 82 960,77 3,50 

70 799,77 70 878,80 0,11 

23 912,64 24 098,95 0,78 

31 644,48 30 937,45 2,23 

72 210,00 75 223,49 4,17 

32 903,25 36 197,21 10,01 

85 686,72 84 197,64 1,74 

23 742,84 23 775,62 0,14 

51 468,48 51 383,64 0,16 

53 089,89 53 918,16 1,56 

15 544,50 17 909,30 15,21 

189 567,00 201 526,20 6,31 

42 034,14 42 156,94 0,29 

70 582,93 69 864,46 1,02 

31 105,22 33 033,59 6,20 

104 743,66 104 223,80 0,50 

28 423,13 23 213,22 18,33 

45 140,26 45 700,86 1,24 

102 000,00 106 323,20 4,24 

44 850,62 46 353,20 3,35 

51 334,93 52 762,09 2,78 

50 733,00 51 139,97 0,80 

78 543,10 78 301,80 0,31 

31 799,95 30 944,95 2,69 

74 554,37 74 006,84 0,73 

25 840,64 26 904,36 4,12 

29 151,36 30 953,28 6,18 

37 564,80 37 043,59 1,39 

66 000,26 65 600,34 0,61 

30 774,25 30 997,63 0,73 

81 784,42 79 964,66 2,23 

20 301,84 18 226,73 10,22 

19 947,09 19 876,98 0,35 

123 900,99 117 978,50 4,78 

82 328,96 80 460,22 2,27 

97 629,50 94 384,42 3,32 

56 999,94 57 033,04 0,06 

62 103,55 61 967,85 0,22 

29 982,91 34 362,88 14,61 

21 469,06 18 405,67 14,27 

19 100,21 19 007,15 0,49 

53 490,43 54 497,99 1,88 

23 290,31 14 066,49 39,60 

142 560,10 135 273,30 5,11 

63 974,90 64 121,86 0,23 

31 167,38 29 313,82 5,95 

40 020,00 38 039,14 4,95 

92 382,08 89 609,02 3,00 

37 012,15 37 084,01 0,19 

23 759,71 23 792,95 0,14 

55 792,46 56 693,99 1,62 

89 089,88 90 524,87 1,61 

26 843,54 32 950,78 22,75 

104 093,70 102 569,10 1,46 

59 351,49 59 549,66 0,33 

62 748,67 62 591,63 0,25 
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Çizelge 4.22. (devam) Kamulaştırma gerçek değerleri ile SPSS programı Çoklu Regresyon 

modeli kamulaştırma tahmin değerleri ve mutlak yüzde hata oranları 

 
35 209,44 34 614,30 1,69 

129 515,01 127 149,60 1,83 

37 472,61 40 303,78 7,56 

65 241,48 64 881,14 0,55 

34 883,50 34 824,60 0,17 

85 205,55 84 688,64 0,61 

46 960,01 48 420,27 3,11 

71 690,05 70 416,63 1,78 

14 201,27 14 471,97 1,91 

   

 

4.4.2. Taşınmaz değerleme verileri ile en uygun model oluşturma ve analizi 

 

Taşınmaz değerleme verileri, 3 değişkenli veri seti (yapı kalitesi, daire alanı ve binanın 

yaşı) ile Neurosolutions, Matlab ve SPSS programlarıyla elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. 

 

Matlab programında taşınmaz değerleme veri seti ile en uygun model oluşturma ve analizi 

 

Programlar incelendiğinde en iyi tahmin sonucuna yapı kalitesi, daire alanı ve binanın yaşı 

kullanılarak ulaşabileceğimiz Çizelge 4.15’ de verilmiştir. Çizelge 4.15’ deki veri setine 

Matlap programında Anfis ve Fis modeli uygulanarak en uygun üyelik fonksiyonu 

seçildikten sonra elde edilen taşınmaz değerine en yakın tahmin sonuçları ve mutlak yüzde 

hata oranları Çizelge 4.23’ deki gibidir. 

 

Çizelge 4.23. Taşınmaz değerleri ile Anfis-Fis taşınmaz tahmin değerleri ve mutlak yüzde 

hata oranları 

TAŞINMAZ  

DEĞERLERİ 

(TL) 

ANFİS-FİS 

TAHMİN  

DEĞERLERİ 

(TL) 

KARŞILAŞTIRMA 

(Ortalama Mutlak 

Yüzde Hata) 

MAPE 

80 000,00 89 910,00 12,39 

85 000,00 84 780,00 0,26 

170 000,00 173 410,00 2,01 

120 000,00 121 220,00 1,02 

155 000,00 169 340,00 9,25 

90 000,00 90 430,00 0,48 

95 000,00 96 370,00 1,44 

95 000,00 87 480,00 7,92 

75 000,00 75 270,00 0,36 

135 000,00 119 810,00 11,25 

130 000,00 131 430,00 1,10 
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Çizelge 4.23. (devam) Taşınmaz değerleri ile Anfis-Fis taşınmaz tahmin değerleri ve  

                       mutlak yüzde hata oranları 

 
70 000,00 73 090,00 4,41 

105 000,00 117 900,00 12,29 

110 000,00 120 720,00 9,75 

100 000,00 117 610,00 17,61 

140 000,00 125 080,00 10,66 

110 000,00 126 970,00 15,43 

130 000,00 124 590,00 4,16 

130 000,00 111 040,00 14,58 

140 000,00 135 160,00 3,46 

105 000,00 102 720,00 2,17 

150 000,00 152 610,00 1,74 

170 000,00 174 670,00 2,75 

175 000,00 169 850,00 2,94 

160 000,00 168 520,00 5,33 

150 000,00 170 560,00 13,71 

100 000,00 118 270,00 18,27 

210 000,00 213 430,00 1,63 

195 000,00 174 350,00 10,59 

175 000,00 178 490,00 1,99 

175 000,00 141 640,00 19,06 

110 000,00 121 090,00 10,08 

185 000,00 172 610,00 6,70 

105 000,00 127 180,00 21,12 

130 000,00 136 770,00 5,21 

55 000,00 54 920,00 0,15 

95 000,00 92 650,00 2,47 

250 000,00 247 950,00 0,82 

145 000,00 150 460,00 3,77 

120 000,00 125 860,00 4,88 

140 000,00 127 480,00 8,94 

100 000,00 99 380,00 0,62 

280 000,00 262 150,00 6,38 

160 000,00 167 170,00 4,48 

120 000,00 112 670,00 6,11 

160 000,00 161 580,00 0,99 

120 000,00 119 800,00 0,17 

120 000,00 121 990,00 1,66 

90 015,00 91 100,00 1,21 

210 000,00 228 220,00 8,68 

90 000,00 89 270,00 0,81 

115 000,00 120 230,00 4,55 

175 000,00 164 680,00 5,90 

120 000,00 133 430,00 11,19 

150 000,00 157 510,00 5,01 

100 000,00 105 300,00 5,30 

95 000,00 90 540,00 4,69 

130 000,00 125 080,00 3,78 

250 000,00 245 080,00 1,97 

105 000,00 101 000,00 3,81 

205 000,00 198 080,00 3,38 
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Çizelge 4.23. (devam) Taşınmaz değerleri ile Anfis-Fis taşınmaz tahmin değerleri ve  

                       mutlak yüzde hata oranları 

 
155 000,00 157 510,00 1,62 

240 000,00 250 340,00 4,31 

70 000,00 67 430,00 3,67 

145 000,00 132 540,00 8,59 

60 000,00 62 030,00 3,38 

65 000,00 64 320,00 1,05 

65 000,00 63 330,00 2,57 

155 000,00 149 130,00 3,79 

220 000,00 210 940,00 4,12 

85 000,00 94 580,00 11,27 

95 000,00 98 820,00 4,02 

70 000,00 69 890,00 0,16 

70 000,00 64 670,00 7,61 

135 000,00 135 000,00 0,00 

145 000,00 139 320,00 3,92 

280 000,00 282 360,00 0,84 

120 000,00 118 110,00 1,58 

180 000,00 180 720,00 0,40 

115 000,00 121 010,00 5,23 

85 000,00 84 640,00 0,42 

220 000,00 222 160,00 0,98 

130 000,00 119 870,00 7,79 

85 000,00 80 600,00 5,18 

185 000,00 183 520,00 0,80 

225 000,00 222 490,00 1,12 

240 000,00 246 440,00 2,68 

115 000,00 113 750,00 1,09 

185 000,00 162 590,00 12,11 

140 000,00 120 290,00 14,08 

85 000,00 88 450,00 4,06 

120 000,00 130 210,00 8,51 

165 000,00 181 470,00 9,98 

210 000,00 222 010,00 5,72 

120 000,00 124 110,00 3,43 

265 000,00 251 880,00 4,95 

95 000,00 94 650,00 0,37 

130 000,00 117 680,00 9,48 

140 000,00 112 430,00 19,69 

110 000,00 118 230,00 7,48 

155 000,00 171 340,00 10,54 

110 000,00 122 830,00 11,66 

70 000,00 81 240,00 16,06 

80 000,00 83 110,00 3,89 

70 000,00 84 070,00 20,10 

85 000,00 99 340,00 16,87 

80 000,00 81 540,00 1,93 

160 000,00 160 520,00 0,33 

200 000,00 212 930,00 6,47 

175 000,00 178 490,00 1,99 

140 000,00 125 820,00 10,13 

 



200 

Çizelge 4.23. (devam) Taşınmaz değerleri ile Anfis-Fis taşınmaz tahmin değerleri ve  

                       mutlak yüzde hata oranları 

 
130 000,00 157 650,00 21,27 

120 000,00 121 990,00 1,66 

140 000,00 119 550,00 14,61 

175 000,00 171 050,00 2,26 

155 000,00 180 140,00 16,22 

190 000,00 172 240,00 9,35 

130 000,00 119 870,00 7,79 

185 000,00 183 520,00 0,80 

225 000,00 222 490,00 1,12 

 

Neurosolutions programında taşınmaz değerleme veri seti ile en uygun model oluşturma ve 

analizi 

 

Taşınmaz değerlemesinde kullanılması kararlaştırılan 3 değişkenli veri seti (daire alanı, 

yapı yaşı ve yapı kalitesi) ile elde edilen veri analizi sonucu Çizelge 4.24’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.24. Taşınmaz değerlemesinde kullanılan 3’lü veri seti analiz sonuçları 

Veriler Hata 

Kareleri 

Ortalaması  

(MSE) 

Ortalama 

Mutlak  

Hata 

(MAE) 

Korelasyon 

Katsayısı 

 

(r) 

Ortalama 

Mutlak Yüzde 

Hata 

(MAPE) 

3’lü 542546469,1 17649,74559 0,886320821 0,139 

 

3değişkenli veri seti ile yapılan analizde en başarılı sonuca Çok Katmanlı Algılayıcı 

modeli ile ulaşılmış olup, analizin test kısmında %86,10 ortalama mutlak yüzde hata, 

%88,63 korelasyon VE 17 649,75 TL ortalama mutlak hataya ulaşılmıştır. 

 

Neurosolutions Programında başarılı model olarak seçilen Çok Katmanlı Algılayıcıda 

uygulanan 3 değişkenli veri setiyle elde edilen taşınmaz değerine en yakın tahmin 

sonuçları ve ortalama mutlak hata yüzde oranları Çizelge 4.15’ deki gibidir. 
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Çizelge 4.25. Taşınmaz değerleri ile Neurosolutions programı taşınmaz tahmin değerleri ve 

mutlak yüzde hata oranları 

TAŞINMAZ 

DEĞERLERİ 

(TL) 

NEUROSULUTIONS 

TAHMİN DEĞERLERİ 

(TL) 

KARŞILAŞTIRMA 

(Ortalama Mutlak 

Yüzde Hata) 

MAPE 

80 000,00 80 233,8 0,29 

85 000,00 21 664,98 74,51 

170 000,00 77 753,04 54,26 

120 000,00 80 723,07 32,73 

155 000,00 92 585,02 40,27 

90 000,00 79 538,06 11,62 

95 000,00 96 021,77 1,08 

95 000,00 67 685,8 28,75 

75 000,00 12 441,89 83,41 

135 000,00 78 419,72 41,91 

130 000,00 71 390,31 45,08 

70 000,00 52 104,29 25,57 

105 000,00 89 432,15 14,83 

110 000,00 78 491,77 28,64 

100 000,00 99 485,39 0,51 

140 000,00 84 706,09 39,50 

110 000,00 105 580,4 4,02 

130 000,00 78 707,91 39,46 

130 000,00 114 697 11,77 

140 000,00 117 529,4 16,05 

105 000,00 62 847,89 40,14 

150 000,00 100 382,2 33,08 

170 000,00 79 701,53 53,12 

175 000,00 86 082,5 50,81 

160 000,00 101 726,4 36,42 

150 000,00 75 837,86 49,44 

100 000,00 109 754,8 9,75 

210 000,00 88 636,43 57,79 

195 000,00 96 640,08 50,44 

175 000,00 92 321,57 47,24 

 

SPSS programında (çoklu regresyon) taşınmaz değerleme veri seti ile en uygun model 

oluşturma ve analizi 

 

Taşınmaz değerlemesine göre en uygun veri seti olan 3 değişkenli (yapı kalitesi, daire alanı 

ve bina yaşı) veri seti ile elde edilen veri analizi sonucu Çizelge 4.15’ te verilmişti. Çizelge 

4.15’ deki veri seti Spss Programına girilerek Çoklu Regresyon Analizi uygulanmıştır.  
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Çizelge 4.26. 3 değişkenli veri setinin Çoklu Regresyon sonucu taşınmaz değerini 

etkileyen değerlerin tüm veriler üzerindeki ortalama ve standart sapmaları 

 

 Ortalama Std. Sapma  Veri Sayısı 

değer 1,3796 0,50720 120 

dairenin alanı 1,0062 0,23204 120 

binanın yaşı 2,3500 0,85140 120 

yapı kalitesi 334,1667 133,15552 120 

 

Çizelge 4.26 ’da 3 değişkenli veri setinin Çoklu Regresyon sonucu taşınmaz değerini 

etkileyen değişkenlerin toplam veriler üzerindeki ortalama ve standart sapmaları 

görülmektedir. Yani bu çizelgeye bakarak, daire alanını ele alırsak 120 tane daire alanı 

toplamının ortalamasının 1,0062 olduğunu göstermektedir. Yine standart sapmasının da 

120 tane veriye göre düzenlenmiş halidir.  

 

Çizelge 4.27. Taşınmaz değerine ilişkin Çoklu Regresyon Analiz sonuçları 

  değer dairenin alanı binanın yaşı yapı kalitesi 

Pearson Correlation değer 1,000 0,518 0,118 0,825 

dairenin alanı 0,518 1,000 -0,229 0,271 

binanın yaşı 0,118 -0,229 1,000 0,108 

yapı kalitesi 0,825 0,271 0,108 1,000 

 

Çizelge 4.27’ ye bakıldığında ise tüm değişkenlerin korelasyonu görülmektedir. Taşınmaz 

değerine en yakın verinin 0,825 ile yapı kalitesi olduğunu daha öncede Çizelge 4.8’ de 

görmüştük. 

Çizelge 4.28. Taşınmaz değerine ilişkin Çoklu Regresyon Analiz sonuçları 

 

Model B Satndart Hata  Beta 

1 (Sabit) -0,475 0,128  

dairenin alanı 0,768 0,101 0,351 

binanın yaşı 0,072 0,027 0,121 

yapı kalitesi 0,003 0,000 0,717 

a. Bağımlı değişken: değer 
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Eşitlik 0.13 Yaklaşık kamulaştırma değeri 

 

y = - b0 + b1X1 + b2X2 – b3X3                                                                                                                                  (4.9) 

 

Çizelge 4.28’ te ise elde ettiğimiz değerleri yukarıdaki formülde yerine koyarak 

kamulaştırma değer tahmini elde etmemize yardımcı olacak B değerini vermektedir. B kat 

sayısı ile yapı alanı, birim fiyat ve yıpranma oranları arasındaki değerleri formülde yerine 

koyduğumuzda da yaklaşık kamulaştırma değeri sonucuna ulaşmış oluyoruz. 

 

Şekil 4.49. Taşınmaz değerine ilişkin Çoklu Regresyon Analiz sonucu 

 

Uygulanan Çoklu Regresyon Analizi sonucunda elde edilen veri seti ve mutlak yüzde hata 

oranları Çizelge 4.29’ daki gibidir. 
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Çizelge 4.29. Taşınmaz değerleri ile Çoklu Regresyon modeli taşınmaz tahmin değerleri ve  

                      mutlak yüzde hata oranları 

 

TAŞINMAZ 

DEĞERLERİ 

(TL) 

ÇOKLU 

REGRESYON 

TAHMİN  

DEĞERLERİ 

(TL) 

KARŞILAŞTIRMA 

(Ortalama Mutlak 

Yüzde Hata) 

MAPE 

80 000,00 80 233,8 0,29 

85 000,00 21 664,98 74,51 

170 000,00 77 753,04 54,26 

120 000,00 80 723,07 32,73 

155 000,00 92 585,02 40,27 

90 000,00 79 538,06 11,62 

95 000,00 96 021,77 1,08 

95 000,00 67 685,8 28,75 

75 000,00 12 441,89 83,41 

135 000,00 78 419,72 41,91 

130 000,00 71 390,31 45,08 

70 000,00 52 104,29 25,57 

105 000,00 89 432,15 14,83 

110 000,00 78 491,77 28,64 

100 000,00 99 485,39 0,51 

140 000,00 84 706,09 39,50 

110 000,00 105 580,4 4,02 

130 000,00 78 707,91 39,46 

130 000,00 114 697 11,77 

140 000,00 117 529,4 16,05 

105 000,00 62 847,89 40,14 

150 000,00 100 382,2 33,08 

170 000,00 79 701,53 53,12 

175 000,00 86 082,5 50,81 

160 000,00 101 726,4 36,42 

150 000,00 75 837,86 49,44 

100 000,00 10 9754,8 9,75 

210 000,00 88 636,43 57,79 

195 000,00 96 640,08 50,44 

175 000,00 92 321,57 47,24 

175 000,00 92 048,44 47,40 

110 000,00 76 332,51 30,61 

185 000,00 86 035,2 53,49 

105 000,00 79 547,75 24,24 

130 000,00 97 350,88 25,11 

55 000,00 54 673,28 0,59 

95 000,00 88 055,74 7,31 

250 000,00 84 951,29 66,02 

145 000,00 93 464,66 35,54 

120 000,00 97 758,42 18,53 

140 000,00 83 314,62 40,49 

100 000,00 56 009,88 43,99 

280 000,00 96 850,85 65,41 

160 000,00 71 231,16 55,48 

120 000,00 72 061,3 39,95 

160 000,00 75 646,46 52,72 
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Çizelge 4.29. (devam) Taşınmaz değerleri ile Çoklu Regresyon modeli taşınmaz tahmin 

değerleri ve mutlak yüzde hata oranları 

 
120 000,00 97 326,13 18,89 

120 000,00 82 258,64 31,45 

90 015,00 68 070,79 24,38 

210 000,00 87 076,12 58,54 

90 000,00 49 186,93 45,35 

115 000,00 80 076,83 30,37 

175 000,00 82 365,12 52,93 

120 000,00 86 529,85 27,89 

150 000,00 78 382,1 47,75 

100 000,00 62 032,81 37,97 

95 000,00 72 220,46 23,98 

130 000,00 84 706,09 34,84 

250 000,00 80 463,94 67,81 

105 000,00 81 756,5 22,14 

205 000,00 98 351,99 52,02 

155 000,00 78 382,1 49,43 

240 000,00 99 609,05 58,50 

70 000,00 71 204,29 1,72 

145 000,00 75 157,19 48,17 

60 000,00 61 126,3 1,88 

65 000,00 57 766,97 11,13 

65 000,00 48 386,91 25,56 

155 000,00 76 846,54 50,42 

220 000,00 91 441,93 58,44 

85 000,00 64 351,22 24,29 

95 000,00 55 930,34 41,13 

70 000,00 57 217,52 18,26 

70 000,00 65 397,51 6,57 

135 000,00 58 893,93 56,37 

145 000,00 66 112,62 54,41 

280 000,00 110 454,8 60,55 

120 000,00 101 093 15,76 

180 000,00 106 693,3 40,73 

115 000,00 74 868,99 34,90 

85 000,00 57 585,26 32,25 

220 000,00 91 131,18 58,58 

130 000,00 101 237,1 22,13 

85 000,00 55 761,5 34,40 

185 000,00 80 563,92 56,45 

225 000,00 79 686,47 64,58 

240 000,00 91 908,65 61,70 

115 000,00 63 712,47 44,60 

185 000,00 72 070,99 61,04 

140 000,00 93 487,21 33,22 

85 000,00 63 439,34 25,37 

120 000,00 76 620,71 36,15 

165 000,00 94 696,97 42,61 

210 000,00 99 840,25 52,46 

120 000,00 82 402,74 31,33 

265 000,00 88 213,83 66,71 
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Çizelge 4.29. (devam) Taşınmaz değerleri ile Çoklu Regresyon modeli taşınmaz tahmin 

değerleri ve mutlak yüzde hata oranları 

 
95 000,00 47 291,12 50,22 

130 000,00 73 957,11 43,11 

140 000,00 71 365,57 49,02 

110 000,00 78 275,62 28,84 

155 000,00 78 909 49,09 

110 000,00 74 941,04 31,87 

70 000,00 43 827,51 37,39 

80 000,00 56 360,44 29,55 

70 000,00 45 554,47 34,92 

85 000,00 78 578,88 7,55 

80 000,00 59 647,72 25,44 

160 000,00 101 438,2 36,60 

200 000,00 78 367,04 60,82 

175 000,00 92 321,57 47,24 

140 000,00 83 242,57 40,54 

130 000,00 72 806,53 43,99 

120 000,00 82 258,64 31,45 

140 000,00 80 578,98 42,44 

175 000,00 77 373,43 55,79 

155 000,00 98 391,8 36,52 

190 000,00 106 405,1 44,00 

130 000,00 101237,1 22,13 

185 000,00 80563,92 56,45 

225 000,00 79686,47 64,58 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yukarıda anlatılan ve uygulamaları yapılan Neurosolutions, Matlab ve SPSS 

programlarında oluşturulan modellerin, kamulaştırma tahmin değerleri, kamulaştırma 

gerçek değerleri ile karşılaştırılmasına yönelik istatistiksel verilerin ortaya konması 

gerekmektedir. Hata kareleri ortalamasının karakökü (RMSE) ve ortalama mutlak yüzde 

hata (MAPE) değerleri her üç model için de ayrı ayrı hesaplanarak aşağıda Çizelge 5.1’ de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 5.1. Kamulaştırma tahmin değeri elde etmede kullanılan modellerin hata 

                    karşılaştırması 

 

MODEL 1 

Test Data Seti 

Hata Kareleri  

Ortalamasının Karekökü 

(RMSE) 

Ortalama Mutlak Yüzde 

Hata  

(MAPE) 

ANFIS-FIS 0.157 0.003 

NEUROSOLUTIONS 1.566 0.011 

ÇOKLU_REGRESYON(SPSS) 31.88 0.048 

 

 

Çizelge 5.1’ deki verilere bakıldığında en iyi sonuca anfis-fis modeli ile ulaşıldığı 

görülmektedir. Test veri setinde anfis-fis %99’ luk (1-0,003 MAPE), neurosolutions %98’ 

lik (1-0,024 MAPE), çoklu regrasyon ise %95’ lik (1-0,047 MAPE) doğruluk seviyesi 

yakalamıştır. Aynı zamanda da RMSE değerlerinde de anfis-fis, diğer modellere göre daha 

iyi performans göstermiş ve daha düşük değerlere ulaşmıştır. Sonuç olarak anfis-fis, diğer 

yöntemlere göre daha iyi sonuçlar vermiştir. 

 

Anfis-fis modelinin en başarılı model olması nedeniyle, taşınmaz değerlemede elde edilen 

veriler üzerinde de bu model uygulanmış ve Çizelge 5.2’ deki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Çizelge 5.2. Taşınmaz değeri elde etmede kullanılan yöntemlerin hata karşılaştırması 

MODEL 2 

Test Data Seti 

Hata Kareleri  

Ortalamasının Karekökü  

(RMSE) 

Ortalama Mutlak Yüzde  

Hata  

(MAPE) 

ANFIS-FIS 34.061 0.061 

NEUROSOLUTIONS 73.678 0.139 

ÇOKLU_REGRESYON 

(SPSS) 
230.866 

    

 0.380 
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Çizelge 5.2’ ye bakıldığında da başarılı sonuca Anfis-Fis yöntemiyle ulaşıldığı 

görülmektedir. Ancak burada %94 MAPE değeriyle başarılı sonuca ulaşılmıştır. Günümüz 

emlak piyasasına bakıldığında %10’ nun altında kalan ya da başka bir değişle %90’ nın 

üzerinde kalan MAPE değerlerinin uygulanabilir olduğu görülmektedir. Buradan da 

anlaşılacağı gibi bu çalışmada Anfis-Fis yöntemi en az veri ile en başarılı sonuca ulaşan 

yöntem olmuştur.  

 

Taşınmaz değerlemesinde kullanılan verilerin daha güncel ve gerçeğe daha yakın olduğu 

bilinmektedir. Kamulaştırma çalışmalarında da taşınmaz değerlemesinde kullanılan yapı 

kalitesi ve binanın yaşı verilerinin kullanılması, kamulaştırma bedel tespitinde de gerçeğe 

daha yakın sonuçlar elde edeceğimizi ve uygulanabilir olduğunu analiz sonuçlarına 

bakarak da görmekteyiz. 

 

Kamulaştırma çalışmalarında günümüzde hala 02.12.1982 Gün ve 17886 Sayılı Resmi 

Gazete'de Yayımlanan “Yıpranma paylarına ilişkin oranları gösterir cetvel” 

kullanılmaktadır. Bu cetvel yıpranmayı binanın yaşı oranına göre hesaplamaktadır. 

Halbuki binalar fiziksel, işlevsel ve çevresel olarak da yıpranmaktadır. Sadece binanın 

yaşına bakılmaksızın gördüğü tadilatlar, yenilenmeler de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Taşınmaz değerlemede yıpranmalar hesaplanırken binanın yaşından ziyade binanın genel 

yapısına bakılmaktadır. Kamulaştırmada bedel tespiti yapılırken göz önüne alınması 

gerekli en önemli konulardan bir tanesi yıpranma oranıdır.    

 

Yine kamulaştırma işleminde kullanılan metrekare birim fiyatı, kamulaştırma yılı için ve 

binanın gerçek değeri değil de yaklaşık bir değer elde etmek için kullanılmaktadır.  

 

Bu çalışmada kullanılan yapı kalitesi, binada kullanılan malzemeyi, geçirmiş olduğu 

tadilatı, işlevini yani kısaca değerlemeyi yapan kişinin yorumunu katarak binanın genel 

yapısını içermektedir. Bu sayılan gerekçeler ve binanın gerçek değerine en yakın değeri 

elde etmek için kamulaştırma işleminde de yıpranma oranı ve birim fiyatı yerine yapı 

kalitesi kullanılması ve bu kriterlere binanın yaşının da eklenmesinin daha doğru ve 

anlamlı olacağına inanılmaktadır.    
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Kamulaştırma işlemlerine yapı kalitesinin ve bina yaşının kullanılması için günümüzde 

hala 4650 Sayılı Yasa ile değiştirilerek kullanılmakta olan 2942 Sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nun yeniden gündeme alınarak değişiklik yapılması gerekmektedir.  

 

Yukarıda sayılan nedenler göz önüne alınarak, yapılması gereken kanun değişikliği ile 

kamulaştırma bedel tespiti yapılacak binalarda gerçek değere daha yakın değerler elde 

edilerek konunun adliyeye taşınmayacağı düşünülmektedir. Bu sayede daha az sayıda 

anlaşmazlık davası açılacağına da inanılmaktadır.  

 

Davası konusu olan taşınmazlar, kamu kurum ve kuruluşları için de zaman kaybı 

oluşturmaktadır. Konunun adliyeye taşınmaması demek bi yerde yapının gerçek değerine 

yakın tahmin edildiği ve uyuşmazlığın ortadan kalktığı anlamına da gelmektedir. İlgili 

kurumun zamandan ve ekonomik açıdan tasarruf etmesi için az veri kullanılarak doğru 

sonuca ulaşmak önem kazanmaktadır. Bu tez çalışmasında da az veri kullanılarak gerçek 

değere en yakın tahmin elde edilmeye çalışılmıştır. 

 

Ayrıca, kamulaştırma bedel tespitinde hem yapay sinir ağları hem de bulanık mantık 

tekniğinin bir arada kullanılması açısından da yapılan çalışma önem taşımaktadır. 
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