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Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ 

“bağımsızlık ve güvenilirlik” ilkelerinden yola çıkarak 

SPK‘nın değerleme sektöründeki düzenlemelerine 

uygun olarak kurumsal bir yapı ile 2005 yılında 

kurulmuştur.  

Türkiye genelinde hizmet verme kapasitesi, uzman 

kadrosu, etik değerlere bağlılığı, hızlı hizmet anlayışı, 

ulusal ve uluslararası yetkin kurumların standartlarına 

uygunluğu ile “eksiksiz” değerleme ve gayrimenkul 

yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir.  

Yalnızca Değerleme ve danışmanlık hizmeti vermek 

amacıyla Temmuz 2005’te kurulan firmamız Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 35 sayılı tebliğine 

uygun olarak 26 Şubat 2008’de “Kurul Listesi”ne 

alınmıştır.  

4 Temmuz 2011 tarihi itibari ile “Bankalara Değerleme 

Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” gereği şirketimiz 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 

tarafından yetkilendirilmiştir.  

Kaliteyi ilke edinen şirketimiz 31.01.2011 tarihinde ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.   
 



Kalite Politikamız; 

 Müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini, etik 
anlayışla, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden 
karşılamak üzere hizmet vermek ve hizmetin 
kalitesini sürekli geliştirmek, 
 

 Alanında en iyi hizmet vermek için çalışan, 
müşteri güvenini kazanmış, lider bir gayrimenkul 
değerleme şirketi olmak ilkesiyle yasal mevzuat 
doğrultusunda Değerleme Standartlarına uygun, 
etik anlayışa sahip, objektif esaslarla en üst 
kalitede hizmet vermek, 

 

 Müşterilerimize; bağımsız çalışma anlayışı içinde 
objektif, zamanında ve doğru hizmet vererek 
müşteri memnuniyetini arttırmak, 

 

 Hizmet kalitemizin temel unsuru olan 
çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine destek 
vermek ve iyi bir çalışma ortamı sunmak, 

 

 Kalite Yönetim Sisteminin Kurumumuz 
bünyesinde benimsenmesini sağlamak ve sürekli 
iyileştirmektir. 

 

 

 



 

Vizyonumuz; 

Vizyonumuz Türkiye’nin en çok güvenilen ve en 
saygın gayrimenkul değerleme ve danışmanlık şirketi 
olmak ve sahip olduğumuz potansiyeli kullanarak 
müşterilerimize en verimli çözümü sunmak için 
geleceğin yapılandırılmasında müşterilerimizle 
birlikte ilerlemektir.  

 

Misyonumuz; 

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre güvenilir, 
deneyimli ve yetkin insan kaynağımızdan aldığımız güç 
ile hızlı ve yaratıcı stratejilerle güvenirlilik ve 
bilimsellik ilkelerimiz doğrultusunda hizmet vermektir. 

Mimar, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Şehir 
Plancısı, Gemi İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ve 
Ekonomistlerden oluşan deneyimli ve lisanslı 
değerleme uzmanları kadromuzla bağımsız, tarafsız 
değerleme ve danışmanlık hizmeti sunarak hizmet 
verdiğimiz firmaların rekabet gücünün ve 
karlılıklarının artmasına katkıda bulunmaktır.  
 

 

 

 



Farkımız; 

 Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 
müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini, etik 
anlayışla, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden 
karşılamak üzere hizmet vermekte ve hizmetin 
kalitesini sürekli geliştirmekte,  
 

 Alanında en iyi hizmeti vermek için çalışan, 
müşteri güvenini kazanmış, lider bir gayrimenkul 
değerleme şirketi olmak ilkesiyle, yasal mevzuat 
doğrultusunda, Ulusal ve Uluslararası Değerleme 
Standartlarına uygun, etik anlayışa sahip, objektif 
esaslarla, en üst kalitede hizmet vermekte, 

  

 Müşterilerimize, bağımsız çalışma anlayışı içinde 
objektif, zamanında ve doğru hizmet vererek 
müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlamakta, 
 

 Hizmet kalitemizin temel unsuru olan 
çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine destek 
vermek ve iyi bir çalışma ortamı sunmakta,  
 

Verilen hizmetin kalitesini sürekli kılmak ve 

yükseltmek için kadrolu çalışanlarını ve çözüm 

ortaklarını dönüşümlü olarak 6 ayda bir sürekli 

eğitimden geçirmektedir. 

 



HİZMET ALANLARIMIZ 

   • Gayrimenkul Değerleme (Konut, bina, ofis, dükkan, 
Arsa, arazi değerlemeleri) 

    
   • AVM Değerlemesi  

 

   • Eğitim tesisleri Değerlemesi 

 

   • Hastane ve Sağlık Tesisleri Değerlemesi 

 
   • Otel Değerlemesi 
 
   • Akaryakıt İstasyonları Değerlemesi 
 
   • Lojistik Depolar Değerlemesi 
 



   • Enerji Tesisleri Değerlemesi  
 
   • Makine ve Tesis Değerleme 
 

           
*Yukarıdaki görseller gerçek değerleme çalışmalarında çekilen fotoğraflardan alınmıştır. 

• Komple Fabrika ve Üretim Tesisleri 
 

 
  *Yukarıdaki görseller gerçek değerleme çalışmalarında çekilen fotoğraflardan alınmıştır. 



 • İş ve İnşaat Makinaları Değerlemesi 
   

 
 
• Gemi ve Yat Değerlemesi 
 

 
*Yukarıdaki görseller gerçek değerleme çalışmalarında çekilen fotoğraflardan alınmıştır. 



• Gayrimenkul Hak ve Fayda Değerlemesi 
 
          • Üst Hakkı Değerlemesi 
 
          • Kira değeri belirleme 
 
          • Jeotermal Kaynaklar Değerlemesi 
 
          • Maden Ocakları Değerlemesi 
 

 

DİĞER HİZMET ALANLARIMIZ   

 

   • Kentsel Dönüşümde Şerefiyelendirme 

 
   • Kentsel Dönüşüm Süreç Yönetimi  
 
   • Gayrimenkul Proje Geliştirme   
 
   • Arazi Geliştirme  
 
   • Yatırım Fizibiliteleri 
 
   • En iyi ve en verimli kullanım analizi 
 
   • Gayrimenkul Hukuk Danışmanlığı 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ 

    

İLLER UZMAN  

ADANA 6 

ADIYAMAN 3 

AFYONKARAHİSAR 2 

ANKARA 2 

ANTALYA 4 

AYDIN 6 

BALIKESİR 4 

BATMAN  3 

BOLU 1 

BURSA 4 

ÇORUM 1 

DENİZLİ 4 

DİYARBAKIR 2 

DÜZCE 1 

ESKİŞEHİR 2 

GAZİANTEP 4 

HATAY  1 

ISPARTA 1 

İSTANBUL 7 

İZMİR 7 

KAHRAMANMARAŞ 2 

KAYSERİ 3 

KİLİS 1 

KOCAELİ 2 

KONYA 3 

MANİSA 4 

MARDİN 2 

MERSİN 3 

MUĞLA 3 

NİĞDE 1 

OSMANİYE 2 

SAKARYA  1 

SAMSUN 1 

SİİRT 2 

ŞANLIURFA 2 

TEKİRDAĞ 4 

TOKAT 1 

TRABZON 4 

UŞAK 1 

YOZGAT 1 

TOPLAM 108 



 



 

 

 



 

 


