Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

2007 yılından bu yana faaliyette bulunan Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
A.Ş. 2008 yılı başından bu yana Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) "Gayrimenkul Değerleme Şirketleri"
listesinde yer almaktadır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından,
Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmeliğe istinaden, bankalara değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiştir.
2007 yılından bu yana, Ankara Merkez ofisi, İzmir, Adana, Antalya şubeleri ve Mersin irtibat
ofislerinin yanı sıra, 40 ilde temsilcilik bazında sözleşmeli çözüm ortaklarıyla, kaliteli, hızlı ve
güvenilir değerleme hizmeti vermeye devam etmektedir. Ayrıca 2 yıllık plan dahilinde hayata
geçirilmesi düşünülen 6 ilde daha şube ve irtibat ofisleri kurulması çalışmaları devam etmektedir.
Güncel olarak birçok özel şahıs, firma, kurum ve kuruluşlara hizmet veren firmamız, Türk Ekonomi
Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Akbank, Halkbank, T Bank ve
Fibabanka‘ nın da aralarında bulunduğu ülke genelinde yaygın bankalara hizmet verilmekte olup,
bugüne kadar 100.000 adet civarında değerleme raporu hazırlanmıştır.

Ankara Merkez ofisine ulaşan değerleme talepleri, şubelerimizde görevli kadrolu personelimize
ve çözüm ortaklarına kullanmış olduğumuz NAVİGUS Değerleme yazılımı vasıtası ile aktarılmakta ve
işlemlerin süreçlerinin takibi, operasyon & planlama bölümü çalışanlarımız tarafından yapılmaktadır.
İletişim ve doğru bilgilendirmenin son derece önemli olduğu işimizde, operasyon bölümünde görevli 5
personelimiz aracılığıyla, değerleme uzmanları ve hizmet verdiğimiz müşterilerimiz arasında
iletişim ve planlama bağı günümüz teknolojisine en uygun şekilde kurulabilmektedir.

Operasyon ve Planlama Personelimiz

Operasyon ve Planlama
«iletişim merkezimiz niteliğinde
şirketimizin en önemli bölümlerinden biridir..»
Operasyon ve Planlama Bölümü’nde görevli personelimiz,
•

Şirketimize gelen talepleri ve taleplerin rapora dönüşümündeki tüm aşamalar özel program
üzerinden organize edilmekte ve her sürecin takibi anlık olarak yapılmaktadır.

•

Değerleme uzmanları, çözüm ortakları ve hizmet verdiğimiz müşterilerimiz arasında iletişim
bağı kurulmakta, sorunlar, çözümler veya görüşler paylaşılarak tümü kayda geçirilmektedir.

•

Süreç takibi ve tüm dosya transferleri, şirketimizin kullanmakta olduğu NAVİGUS Değerleme
Yazılımı üzerinden gerçekleştirilmekte ve raporların tüm aşamaları ile belgeler yüksek
çözünürlükte sistem üzerinde kopyalanmakta ve depolanmaktadır.

Değerleme
Uzmanları
«sahada kazanılan
deneyimlerin
paylaşımı..»

Şirketimiz bünyesinde, 40’ ın üzerinde nitelikli çalışanımız ve 40 ilde temsilcilik bazında sözleşmeli
çözüm ortaklarımızın her an her konuda danışabildikleri, tecrübeli ve mevzuata hakim uzmanlarımız
yer almaktadır.
Özenle seçilen personel ve çözüm ortaklarımız, merkez ofisimizde veya şubelerimizde ortalama 2 - 4
haftalık uygulamalı eğitimine tabi tutulmakta ve deneyim süresi sonrasında iş yönlendirmesi
yapılmaktadır.
Değerleme raporlarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatları, Uluslararası Değerleme
Standartları ve mesleki etik ilkeler doğrultusunda, gayrimenkullerin nitelik, fayda, çevre ve kullanım
koşulları ile yasal faktörler de dikkate alınarak, objektif incelemelerin ardından özenle
hazırlanmaktadır.
Hazırlanan tüm raporlarda, rapor kalite ve standardının yüksek tutulması amacı ile her gayrimenkul
türü için özel hazırlanmış olan yazım kalıpları ile raporları destekleyici tablolar kullanılmaktadır.
Şirket merkez ofisimiz ve şubelerimizde, personelimizin her türlü teknik ekipmanı (otomobiller, ofis
makinaları, navigasyon, alan ölçüm cihazı ve gps cihazları vb.) sağlanmakta ve sağlıklı çalışma
koşulları oluşturulmaktadır.

Muhasebe

Şirketimizde tüm iş akışından, arşiv sistemine ve muhasebe yönetimine kadar her birimde
kurumsal yapı ve kalitenin sağlıklı işleyişi ve gelişimi için çaba harcanılmaktadır.

Rapor Kontrol

«uzmanlıkların
birleşimi..»

Düzenlenen tüm raporlar Ankara, İzmir, Adana ve Antalya ofislerimizde bulunan ve bölgelere
hakim, nitelikli ve yeterli deneyime sahip uzmanlarımız tarafından özenle kontrolden
geçirilmekte ve Navigus Değerleme Yazılımı üzerinden raporların son halleri ve yapılan tüm
değişiklikler en küçük detayına kadar paylaşılmaktadır.
Şirketimiz, her çalışanını veya çözüm ortağını yakından tanımakta ve çalışma disiplin ve rapor
kalitesini yakından takip etmektedir.

Ankara Merkez Ofis Kontrol Uzmanları

Navigus
«kalite kontrol
altında..»

Şirketimizce kullanılan değerleme yazılımı
Navigus’ta;
•
•
•
•
•
•
•
•

.
Ve kontrolöre hakimiyet sağlayan
diğer pek çok tasarım yer
almaktadır.
Bu haritalar üzerinde, önceden
değerlemesi
yapılan
önceki
emsallerimiz, mevcut raporda
belirtilen
güncel
emsallerle
mukayese edilmekte, değerlerin
istikrarlı
takibi
yapılarak,
değişimleri gözlemlenmektedir.

Kullanılan bu yazılımdaki Kara Liste
sayesinde, yasal problemi önceki
raporlarda
tespit
edilmiş
gayrimenkullerin
sonraki
değerleme
işlemlerinde
uyarı
vermesi
esası
ile
tespit
edilmektedir.

Süreç takip ve iş atama işlemleri,
Raporların dosya transferleri ve
coğrafi yedeklenmesi
Uydu haritaları üzerinde Türkiye
genelinde yapılan tüm değerleme
işlemlerinin konumu,
Emsal Depolama ile önceki işlemlere
hızlı ve pratik erişim
Hızlı Alan Ölçümü ile eksperler ve
kontrolörler için ikincil kontrol
mekanizması
Rapor birim değerleri ve değerleme
tarihi gibi bilgileri gösteren haritalar,
İstatistikler,
Kara Liste

Temsilcilerimizle Bilgi Paylaşımı ve
Eğitim Seminerleri

2009 yılından bu yana düzenlemiş olduğumuz seminerlerimizde , personelimiz ve çözüm
ortaklarımızla sektörle ilgili sorunlara ve gelişmelere değinmek raporlarımızın en kaliteli, en
hızlı ve en hatasız üretilebilmesi amacı ile gerekli eğitimin verilmesini sağlamak, karşılıklı fikir,
tecrübe ve bilgi alışverişi yapmaktır.

2009 yılından bu yana düzenlemiş olduğumuz seminerlerimizde, personelimiz ve çözüm
ortaklarımızla sektörle ilgili sorunlara ve gelişmelere değinmek, raporlarımızın en kaliteli, en hızlı ve
en hatasız şekilde üretilebilmesi amacı ile gerekli eğitimin verilmesini sağlamak, karşılıklı fikir,
tecrübe ve bilgi alışverişi yapılmaktadır.

Arşiv

Şirketimizin arşivinde 11.000 klasör ve içerisinde yaklaşık 400.000’ in üzerinde işlemin tüm yazılı ve
görsel belgelerinin SPK yönetmeliklerine ve dijital arşivimize uygun olarak muhafaza
edilebilmektedir.

Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık A.Ş., her bölgeye yayılmış deneyimli
personeli ve Çözüm ortakları ile bütünleşmiş geniş
ve konusunda uzman bir ekipten oluşmaktadır.
Değerleme uzmanlığı kadromuzda;
•
•
•
•

Şehir ve Bölge Plancıları
Mimarlar
İnşaat Mühendisleri
Harita Mühendisleri

•
•
•

Makine Mühendisleri
Ziraat Mühendisleri
Yapı Öğretmenleri yer almaktadır.

Değerlemesi yapılan taşınmazlar;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arsa ve Arazi (Proje geliştirme ve en
verimli kullanım analizleri)
Konut (Daire, Villa, Bağevi, Toplu
konutlar)
Ticari Amaçlı Gayrimenkuller (AVM,
Plaza, İş merkezi, işhanı, Dükkan,
Mağaza)
Sanayi Tesisleri (Fabrika, İmalathane,
Atölye)
Turizm ve Konaklama Tesisleri (Otel,
Tatil köyü, Pansiyon)
Eğitim Tesisleri (Okul, Dershane, Kreş)
Sağlık Tesisleri (Hastane, Laboratuar)
Kültür ve Eğlence Yatırımları (Sinema,
Tiyatro, Sergi salonları, Spor ve eğlence
merkezleri)
Destek Hizmet Tesisleri (Akaryakıt
istasyonları, Depolar, Soğuk hava
depoları)
Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı
raporları

Tecrübeli
Doğru

Eğitimli
Etik

Dinamik

Güvenilir

Araştırmacı
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Kaliteli

Güçlü
Tarafsız

Hızlı
Teknik

Vizyon
Gayrimenkul değerleme alanında, değerlerimiz ve inançlarımız doğrultusunda sürekli
gelişmeyi hedefleyerek sektördeki saygın şirketler arasında yer alarak, ülkemizde ve
uluslararası alanda tanınan ve aranan bir marka olmaktır.

Misyon
Amaçlarımıza odaklanarak, çalışanlarımıza ve müşterilerimize verdiğimiz değer
doğrultusunda, mesleki etik kurallara ve ahlaki değerlere bağlı kalarak, kaliteye olan
inancımız, topluma karşı sorumluluklarımız çerçevesinde, ekip çalışması bilinciyle
beklenilen kalitede hizmet vererek gayrimenkul değerleme sektöründeki güvenilirliği
ve memnuniyeti yaratmaktır.

REFERANSLARIMIZ
•
•
•
•
•
•
•
•

TÜRK EKONOMİ BANKASI
TÜRKİYE İŞ BANKASI
YAPI KREDİ BANKASI
DENİZBANK
AKBANK
HALKBANK
FİBABANKA
T BANK

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılmış ve yürürlükte olan, AFET RİSKİ ALTINDAKİ
ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında riskli bölge ilan
edilmiş olan Kütahya İli, Pazarlar İlçesi Kentsel dönüşüm Projesi kapsamındaki
“Mevcut Yapıların değerlemesi” işi tarafımızdan yapılmış ve Bakanlığa teslim
edilmiştir.
Yine Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ya da herkes
tarafından bilindiği şekli ile Kentsel Dönüşüm 6306 sayılı afet riski altındaki alanların
dönüştürülmesi hakkındaki kanun 30 mayıs 2012, yönetmeliği ise 4 ağustos 2012
tarihlerinde resmi gazetede yayınlanmış olup, bu uygulama kapsamında “Riskli Alan ”
ya da teknik heyet raporu ile “Riskli Yapı” olarak belirlenmiş yapılar için “Riskli Yapı
Raporu” hazırlanmaktadır.
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Mağaza)
Sanayi Tesisleri (Fabrika, İmalathane,
Atölye)
Turizm ve Konaklama Tesisleri (Otel,
Tatil köyü, Pansiyon)
Eğitim Tesisleri (Okul, Dershane, Kreş)
Sağlık Tesisleri (Hastane, Laboratuar)
Kültür ve Eğlence Yatırımları (Sinema,
Tiyatro, Sergi salonları, Spor ve eğlence
merkezleri)
Destek Hizmet Tesisleri (Akaryakıt
istasyonları, Depolar, Soğuk hava
depoları)
Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı
raporları

Tecrübeli
Doğru

Eğitimli
Etik

Dinamik

Güvenilir

Araştırmacı
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Kaliteli

Güçlü
Tarafsız

Hızlı
Teknik

Vizyon
Gayrimenkul değerleme alanında, değerlerimiz ve inançlarımız doğrultusunda sürekli
gelişmeyi hedefleyerek sektördeki saygın şirketler arasında yer alarak, ülkemizde ve
uluslararası alanda tanınan ve aranan bir marka olmaktır.

Misyon
Amaçlarımıza odaklanarak, çalışanlarımıza ve müşterilerimize verdiğimiz değer
doğrultusunda, mesleki etik kurallara ve ahlaki değerlere bağlı kalarak, kaliteye olan
inancımız, topluma karşı sorumluluklarımız çerçevesinde, ekip çalışması bilinciyle
beklenilen kalitede hizmet vererek gayrimenkul değerleme sektöründeki güvenilirliği
ve memnuniyeti yaratmaktır.

REFERANSLARIMIZ
•
•
•
•
•
•
•
•

TÜRK EKONOMİ BANKASI
TÜRKİYE İŞ BANKASI
YAPI KREDİ BANKASI
DENİZBANK
AKBANK
HALKBANK
FİBABANKA
T BANK

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılmış ve yürürlükte olan, AFET RİSKİ ALTINDAKİ
ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında riskli bölge ilan
edilmiş olan Kütahya İli, Pazarlar İlçesi Kentsel dönüşüm Projesi kapsamındaki
“Mevcut Yapıların değerlemesi” işi tarafımızdan yapılmış ve Bakanlığa teslim
edilmiştir.
Yine Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ya da herkes
tarafından bilindiği şekli ile Kentsel Dönüşüm 6306 sayılı afet riski altındaki alanların
dönüştürülmesi hakkındaki kanun 30 mayıs 2012, yönetmeliği ise 4 ağustos 2012
tarihlerinde resmi gazetede yayınlanmış olup, bu uygulama kapsamında “Riskli Alan ”
ya da teknik heyet raporu ile “Riskli Yapı” olarak belirlenmiş yapılar için “Riskli Yapı
Raporu” hazırlanmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Ankara Merkez Ofisi
Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 110/7 Kat:2
Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 473 49 49 (Pbx)
Fax: +90 312 473 60 70
İzmir Şube Ofisi
Mithatpaşa Cad. 69/3 Balçova/İZMİR
Adana Şube Ofisi
Yurt Mahallesi, 71343 Sokak Alagöz Sitesi B Blok No:6/A
Çukurova /ADANA
Antalya Şube Ofisi
Etiler Mahallesi, Adnan Menderes Blv. Askeroğlu İş Merkezi
63/46 Muratpaşa/ANTALYA
Mersin İrtibat Ofisi
Piri Reis Mahallesi 1103 Sok.22/1 Balayı Apartmanı
Yenişehir/MERSİN

Web: www.referansgrupgd.com
Email: info@referansgrupgd.com
İnsan Kaynakları: ik@referansgrupgd.com

