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“İşimiz değerleme yapmak”
Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Gayrimenkul
Geliştirme ve Yönetimi lisans ve lisansüstü eğitimi ile özellikle her türlü değerleme işlemini yapacak uzmanlar
yetiştirecek. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, “Şirket değerleme, varlık değerleme, konut değerleme,
maden haklarının değerlemesi, ruhsat değerlemesi…bizim işimiz. Şantiye şefi yapmıyoruz ama proje yöneten
adamı yetiştiriyoruz. Örneğin bir iş adamı arazi alacak üzerine otel, fabrika yapacak. Ticari krediyi nasıl
kullanacağı, işin fizibilitesi, projesinin geliştirilmesi, kredinin geri ödeme durumu gibi konuların analizi.
Tüm bu konularda görev alacak uzmanları yetiştiriyoruz” diye ifade ediyor. Tanrıvermiş
ile bölümün kuruluşunu ve farklılıklarını Başkent Gazetesi için görüştük.
AYSEL KANBER
Bölümün kuruluşu ve gelişmelerini anlatır mısınız?
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ankara Üniversitesi’nin
16’ncı fakültesi. Ankara Üniversitesi 1946 yılında kurulmuş, Cumhuriyetin ilk üniversitesi. Fakat fakülteleri daha
eski. Veteriner Fakültesi 1800’lü yıllarda, Hukuk Fakültesi
1925, Ziraat Fakültesi 1933’lerde kurulmuş… Geleneksel
olarak bakıldığında fakülteleri ön planda olan, fakülteleri
ile anılan bir üniversite. Geleneksel köklü fakülteleri olan
bir kurum Ankara Üniversitesi ve her dönemde sergilediği
bir duruşu var. Dolayısıyla Uygulamalı Bilimler Fakültesi
de Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan bir fakülte.
Önce Uygulamalı Bilimlerin ne olduğuna bakalım.
Batı’da örnekleri var. Uygulamalı Bilimlerden kasıt şu:
Teori ve uygulamalı eğitimi bir arada vermek. Dolayısıyla bunun içine her şeyi koyabilirsiniz. Fakat Ankara
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, güçlü olduğu alanlarda uygulama odaklı yeni lisans programlarını geliştirmek ve de 21’inci yüzyılın ihtiyaç duyduğu
insanları yetiştirmek istiyor. Uygulama odaklı eğitimi ön
plana çıkartmak ve de interdisipliner alanlarda yeni
programlar açmayı hedeflemiştik. 2010 yılında başladığımız çalışmamızla 14 Kasım 2014 yılında Uygulamalı
Bilimler Fakültesi’ni kurduk.
AKADEMİK PERSONEL İHTİYACI
Uygulamalı bilimlerin altında neler yapacaksınız?
Güçlü olduğumuz alanlar var. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi diye bir bölüm kurduk. Esasında iki
bölüm kurmak istedik. Gayrimenkul Geliştirme Bölümü
ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü. Ama akademik personel ihtiyacımız çok fazla olduğu için şimdilik Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi diye tek bölüm olarak
lisans ve lisansüstünü açtık. Yine güçlü olduğumuz bir
alan daha var, Kent çalışmaları, yerel yönetimler. Şu anda
aktif olarak açtığımız bölüm Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi Bölümü. Ulaştırma ve Lojistik Bölümü ile Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümlerimiz var ayrıca.
Birinci öğretim programına 40, ikinci öğretim programına
40 olmak üzere toplam 80 öğrenci yerleştireceğiz. Bu bölüme yabancı öğrenci de bekliyoruz.
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi diye bir bölüm
neden ihtiyaç oldu?
Türkiye’de sanayi hızı istediğimiz seviyede gelişmiyor,
tarım hızla çöküyor. Ne kaldı turizm, inşaat ve gayrimenkul, sağlık, savunma odaklı teknoloji ve eğitim. Ortadoğu’nun Asya’nın Afrika’nın çekim gücü var. Biz buralarda
ileri gitmeliyiz. Türkiye’yi büyütmek için hedefimiz buralar

Disiplinler arası
bir çalışma alanı
Yetişmiş ders verebilecek hocalar konusunda
bir sıkıntı var mı?
Lisansta ders verebilecek, kadrolu, farklı dallardan olan kimi mimar, kimi şehir plancısı olmak üzere
6 farklı öğretim üyemiz var. Bu başlangıç için iyi bir
kadro. Lisansüstünde de çok sayıda doktora yapan
arkadaşımız var. Yabancı ülkelerde Türk asıllı öğretim üyeleri var. Bir kısmını Türkiye davet ettik.
ABD’de 160, İngiltere’de 47 tane gayrimenkul bölüm var. Almanya’da daha az. Bunların
hepsinde Türk akademisyenler var. Bu hocaların yetiştirdiği öğrencilerden kim bizimle çalışabilir ona bakacağız.
Kamulaştırma uzmanına, kentsel dönüşümkentsel koruma uzmanına, mimar ve restorasyoncu uzmana ihtiyaç var.
İmar hukukçusuna, idare hukukçusuna,
eşya hukukçusuna, tarım uzmanına ziraat
mühendisine ihtiyaç oluyor.
Gayrimenkul değerleme gibi alanlar var
ki bazen bir harita mühendisi, ziraat mühendisi, şehir bölge plancısı bu alanda çalışabiliyor.
Farklı disiplinlerden insanların ders verdiği bir kadroyu görecek öğrenci. Tam bir disiplinler arası bir
çalışma alanı.

olmalı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi’nde Taşınmaz
Geliştirme Anabilim Dalı kuruldu. Lisansüstü eğitime başladı ve büyük ilgi gördü. 1000’e yakın yüksek lisans doktora öğrencisi var. Toplumun her
kesiminden, her kurumdan, her meslek
mensubu bu alana ilgi gösteriyor ve bu
alanda çalışmak istiyor. Yeni fakültemizde kurulan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nün
altlığını bu Taşınmaz Geliştirme
Anabilim Dalı oluşturdu. Lisanstaki Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi Bölümü’nde lisansüstünde Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi Anabilim Dalı diye isim
değişikliği yaptık. Artık lisans ve lisansüstünde bölümümüzün adı Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi. Bu
isimle öğrenci alıyoruz.
Bölüm mezunları ile hangi katma değeri
sağlayacak?
Herkesin bildiği gayrimenkul değerleme ile ilgili bir
alan var. Fakat biz bu alanı da genişletip Gayrimenkul
ve Varlık Değerleme diye tanımladık. Yani insanlar araziyi, binayı değerleyebilecekleri gibi bir şirketi, şirketin
hisselerini, örneğin bir maden ruhsatını, kıymetli bir evrakı da değerleyebilsin istedik. Dolayısıyla burada şirket
değerleme, varlık değerleme, konut değerleme, maden
haklarının değerlemesi, ruhsat değerlemesi işimizin bir
parçası. Tabii ki kentsel dönüşüm alanında veya kamulaşma alanında veya bir şirketin bilançosunun aktifinde
kayıtlı olan arazi, bina bunu değerlemek de işimizin bir
parçası... İnsanlar bu alanı sadece konut kredisi aldıklarında evlerini değerlendirmeye gelen eksperden biliyorlar. İş bu kadar basit değil. İkincisi arazi geliştirme ve
proje yönetimi alanı. Yani bir ham araziyi, ya da bir parseli
alıp buna imar hakkını vermek, yapım projesini tasarlamak, inşaat aşamasını geliştirilmek…
Sonra ürettiğimiz konut, ticari ofis ya da rezidans, homeofis, AVM bunu satmak veya yönetim modelini geliştirmek, başından sonuna kadar sürecin yönetimi işimizin
bir parçası. Şantiye şefi yapmıyoruz ama proje yöneten
adamı yetiştiriyoruz. İşimizin diğer bir parçası ise gayrimenkul yatırımları ve finansı. Örneğin bir iş adamı arazi
alacak üzerine otel, fabrika yapacak. Ticari krediyi nasıl
kullanacağı, işin fizibilitesi, projesinin geliştirilmesi, kredinin geri ödeme durumu gibi konuların analizi. Tüm bu
konularda görev alacak uzmanları yetiştiriyoruz. Aynı
zamanda sekülarizasyon işlemleri için uzman yetiştiriyoruz.
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Hükümetin acil eylem planına baktığımızda
en mühim konu yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması, gayrimenkul imar rantının vergilendirilmesi, inşaat ve
gayrimenkul sektöründeki kayıt dışılığın kontrol altına alınması… Kimle yapacaksınız bunu?
Gayrimenkul ve inşaat sektörünü, rantı vergilendirecek, gayrimenkulün esas değerlerini kontrol edecek yetiştirdiğimiz uzmanlarla. Belediyelerin emlak vergisini
ne kadar artırabiliriz diye üç belediyede model çalışması
yaptık. Araştırmalarımızın sonucunda gördük ki; bazı
belediyelerde emlak vergisi gelirleri ciddi oranlarda arttı.
Burada dar gelirli insanlara yüklenmedik. Kentin saçaklarında yeni imara açılmış, müstakil havuzlu villada
oturduğu halde 1 lira 2 liralık değer üzerinden vergi ödeyen insanlar vardı. Bunların vergi değerini gerçekçi noktaya getirdik. Piyasa değerine yaklaştırdık.
Ağırlıklı olarak çalıştığımız bir diğer konu da imar
ve inşaat hukuku. Çok ciddi boşluklardan bir tanesi de
bu. Son olarak da kamulaştırma, kentsel dönüşüm, kent
ekonomisi, kentsel koruma, proje yönetimi gibi alanlar
da bizim mesleğimizi tamamlayan küçük ve uç çalışma
alanları. Lisansüstünde bunlar ayrı ayrı uzmanlık alanlarına dönüşebiliyor.
KENDİ İŞİNİN İLKLERİ
Mezun olanlar çalışabilecek?
Hemen hemen bütün kamu kuruluşlarında görev yapabilecekler. Tapu ve Kadastro, Maliye Bakanlığı’nın bütün birimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
gibi… Asıl çalışma alanımız;
bankalar, finansal kurumlar ve
SGK. En önemlisi sektörde 5
bine yakın değerleme uzmanı
var.
Bunlar farklı disiplinlerden
geliyor ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans almışlar.
Bizim mezunlarımız kendi işinin ilkleri
olacak. Dolayısıyla kendi işlerini de kurabilecekler.
Kendileri bankalara para piyasalarına değerleme hizmeti verebilecekler. Sadece bankalar, para piyasaları değil mahkemeler, belediyeler, bütün kamu kuruluşlarının da değerleme
işlemleri çok yoğun. Bunlara da hizmet verecekler.
ÜCRETSİZ DİL EĞİTİMİ
Diğer üniversitelerde benzer bölümler var mı?
Benzer bölüm olarak sadece iki üniversitede Gayrimenkul ve Varlık Değerleme diye bir bölüm var. Bizim
bölümün çalışma konularının 4’te 1’i durumunda. Hukuk
fakülteleri ile aynı puan türünden öğrenci alıyoruz. Çok
fazla tanıtım yapmadık. Tercihlerle ilgili yapılan televizyon programlarına katıldık. İsteyen öğrenci hazırlık yapabilecek. Biz çok başarılı 10 öğrenciyi TÖMER’de
ücretsiz dil kursuna göndereceğiz. İyi öğrencinin gelmesi

20’ye yakın kamu
kurumu ile anlaşıldı
İşbirliği yapacağınız kurumlar var mı?
Staj programları için 20’ye yakın kamu kuruluşu ile anlaşma yapıldı. Türkiye Değerleme
Uzmanları Birliği ve para ve sermaye piyasası
kuruluşları ile işbirliğimiz olacak. Öğrencimiz
2’nci ve 3’üncü sınıf stajlarında büyük değerleme firmalarında da işbaşında çalışmalar yapacak. Bakanlıklarla, organize sanayi bölgeleri
ile anlaşmalarımız var. Organize sanayi bölgelerinin ciddi mülkiyet, kamulaştırma, imar
problemleri söz konusu. Onlar da ilgi alanımızda. Bazı kuruluş ve belediyelerle özel anlaşmalarımız oldu. Mesela Sincan Belediyesi
Ankara’nın en güç kentsel dönüşüm projelerini
yapıyor. Saraycık kentsel dönüşüm projesinin
başından sonuna müşavirliği bizde. Türkiye’de
bir ilk olarak kamu kuruluşu belediye ile ortak
iş yapıyor ve çok başarılı gidiyor.
Bir akademisyen belediye başkanı yetiştirdik. Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel
Tiryaki bizden doktora aldı.
Öğrencilere tek bir mesajım var. Gayrimenkul
beşikten mezara kadar herkese lazım. Doğduğunuz
zaman hastanede doğacaksınız gayrimenkul, mezara gideceksiniz gayrimenkul. Dolayısıyla mezarlık yönetimi de işimiz konut üretimi, konutun
yatırım alanı olarak seçimi de işimiz. Değeri de
vergilendirilmesi de bizim işimiz. Bölümü kurmakta, bölüme kurucu dekan olmakta, bölüme kurucu başkan olmakta bana nasip oldu. Destek veren
birini anmam lazım. İki önceki rektörümüz Profesör Nusret Aras’a müteşekkirim. İkincisi fakültenin
kuruluşu da yeni Rektörümüz Sayın Erkan İbiş’e
kısmet oldu. Erkan İbiş hocama da ayrıca müteşekkirim. Bize güç ve destek verdiği için bu bölümün bu fakültenin şu anda en büyük destekçisi
üniversitenin rektörüdür. Bu onun eseridir aynı zamanda. Her iki rektörümüze de teşekkür ediyorum.
için bir sistem oluşturduk. Bize gelecek öğrencinin şu anda
vakıf üniversitelerinde ödediği harcın yıllık öğrenim ücretinin 20’de 1 ile ikinci öğretimde öğrenci okutuyoruz. Nedeni
ise, bu alanda ciddi bir ihtiyacın olması. Ayrıca öğrenciye
destek fonu oluşturduk. TM3 puan türünden ilk 5 binden
gelen öğrenciye ayda 1000 TL, 5 bin ile 10 bin arasından
gelen öğrenciye ayda 700 TL civarında destek vermeyi hedefliyoruz. İlk 30 binden gelen öğrenciye 400 TL ve üzerinde destek vermek istiyoruz. 400 TL ile 1000 TL arasında
destek vermeyi planlıyoruz. Bazı maddi yardımlarımız da
olacak bunun dışında.
Kaynağı nasıl oluşturacaksınız?
Öğretim üyeleri kendi imkanlarıyla bağışta bulunduğu bir fon var. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaat şirketlerinden bazıları belli sayıda öğrenciye burs
vermeyi taahhüt etti. Büyük gayrimenkul şirketlerini,
kamu kuruluşlarını ve bağlı ortaklıklarını ziyaret ediyorum.
Bu alandan 3-5 öğrenciye burs verin diyorum. 20-25
öğrencinin bursu garantilendi. Bölümümüz hemen
hemen bütün kamu kuruluşlarının projelerinde müşavirlik, araştırma yapıyor. Kamu kuruluşlarına rehberlik ediyor. Hocalar başarılı öğrencilerin gelmesi için kendileri
gayrette bulunuyor. Elde edilen gelirler de öğrenciye
burs olarak verilecek. Lisansüstünde yaptığımızın aynısını lisansta da yapmak istiyoruz.
Şu an da lisansüstünde 20’ye yakın öğrenci bizim projemizde çalışıyor. Belediyelere yaptığımız kentsel dönüşüm
projelerinde, büyük ölçekli kamulaştırma projelerinde, yatırım analizi projelerinde veya fizibilite projelerinde öğrenciler hocaları ile birlikte çalışıyor. Yani iş başında eğitim
yapıyorlar. Zaten bu programda baktığınız zaman en önemli
işlerden bir tanesi programın ikinci ve üçüncü sınıfında
35’er iş günü işbaşı eğitimi var. Öğrenci işbaşı eğitimine gidecek. Asgari 7 haftadır, 12 haftaya kadar da çıkarılabilir.
Öğrenci söz konusu süreçte sigortalı olacak. Şu anda 14 tane
kamu ve özel kuruluşla anlaşma yapıldı. Bu kuruluşlar asgari ücret üzerinden bir ödeme yapacak. Dolayısıyla öğrenci
hem çalışacak, hem iş öğrenecek. Hem de en önemlisi uygulama tecrübesi edinecek. Mezun olmadan nerede çalışacağını hatta işinin ne olduğunu bilecek.
Lisansüstü programla ilgili ne gibi çalışmalarınız
var?
Lisansüstü programına öğrenci aldığımız 2007 yılında
şunu söyledik; 10 yıl içerisinde mezunumuzu dünyanın her
tarafı tanıyacak. Lisansüstü RICS’e (Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Meslek Kuruluşu) akredite olmuş durumda.
Lisansüstü program mezunları başka bir belgeye gerek kalmaksızın dünyanın 180 ülkesinde çalışma hakkına sahip olacak.
Bu kuruma tekrar başvuru yapıldı lisans programının akredite olması için. Hedefimiz bir yıl içerisinde lisans programını da akredite etmek. Bu belgeye sahip olanlar bu kuruma
akredite edilmiş diplomaya sahip olanlar herhangi bir belgeye
gerek kalmadan kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda; gayrimenkul geliştirme uzmanı, gayrimenkul değerleme uzmanı,
varlık değerleme uzmanı, kredi dereceleme uzmanı, gayrimenkul yönetimi uzmanı vb. olarak çalışma hakkına sahip.
Yani verdiğimiz diploma dünyanın her yerinde işe yarasın.
Başarılı ve yabancı dili iyi olan öğrenciler yetiştirmek
istiyoruz. TÖMER bizimle ve çok iyi işler yapıyor.

