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Bu Standart, Genel De¤erleme Kavramlar› ve ‹lkeleri
bölümünde yer alan temel materyaller ve uygulama k›lavuzu ba¤lam›nda okunmal›d›r.
1.0 Girifl
1.1 Uluslararas› De¤erleme Standard› 2’nin (UDES 2)
iki amac› vard›r: ilki, Pazar De¤eri d›fl›ndaki de¤er esaslar›n› belirlemek ve aç›klamak ve bunlar›n uygulanmas›na yönelik standartlar› tesis etmek, ikincisi ise bu esaslar› Pazar De¤eri’nden ay›rt etmektir.
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1.2 Profesyonel De¤erlemelerin, özellikle de Uluslararas› De¤erleme Uygulamas› 1 (UDU 1), Finansal Raporlama ‹çin De¤erleme’de bahsedilen varl›k de¤erlemelerinin önemli bir k›sm› Pazar De¤eri’ni içerse de Pazar De¤eri d›fl›ndaki de¤erlerin gerekli oldu¤u durumlar da vard›r. Hem De¤erleme Uzman› hem de de¤erlemelerin kullan›c›lar›n›n Pazar De¤eri ve Pazar De¤eri D›fl› De¤er
esasl› De¤erlemeler aras›ndaki fark› ve (e¤er varsa) bu
kavramlar aras›ndaki farkl›l›klar›n de¤erlemenin uygulanabilirli¤i üzerindeki etkilerini aç›kça anlamalar› gerekir.
1.3 Uluslararas› De¤erleme Standartlar› Komitesi
(UDSK) pazar de¤eri d›fl›ndaki de¤erleme esaslar›n›n
kullan›lmas› ve uygulanmas›yla ilgili olarak ülkeler aras›ndaki uluslararas› yanl›fl anlamalar› ve kavram karmaflalar›n› önlemeyi amaçlamaktad›r. Bu Standartlar› uygulamaktan sorumlu olan De¤erleme Uzmanlar›, do¤ru
esaslar›n seçildi¤inden, de¤erlemeyi kullananlar›n onu
daha iyi anlamalar›n› sa¤lamak için her tür makul yöntemin kullan›ld›¤›ndan, kamuyu yanl›fl yönlendirebilecek
durumlardan kaç›n›ld›¤›ndan ve tarafs›z olarak desteklenen takdirlerin raporland›¤›ndan emin olmal›d›r.

3.0 Tan›mlar
3.1 Kullan›m De¤eri. Belirli bir mülkün, belirli bir kulla-

n›c› için, belirli bir kullan›ma yönelik olarak sahip oldu¤u de¤erdir ve bu nedenle de pazar ile iliflkili de¤ildir.
Bu de¤er tipi, mülkün en verimli ve en iyi kullan›m›na
(EV‹K) veya mülkün sat›lmas› halinde elde edilecek parasal de¤ere bak›lmaks›z›n, bir parças›n› oluflturdu¤u kuruma yapt›¤› katk› üzerine odaklanmaktad›r. Kullan›m
De¤eri’nin muhasebedeki tan›m› bir varl›¤›n süregelen
kullan›m›ndan ve kullan›m ömrünün sonunda elden ç›kart›lmas›ndan beklenen gelecekteki tahmini nakit ak›fllar›n›n flimdiki de¤eridir. (Bkz. Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› 5, Ek A, [UFRS 5, Ek A].)
3.2 Yat›r›m De¤eri. Bir mülkün belirli bir yat›r›mc› veya
yat›r›mc›lar grubu için, belirlenmifl yat›r›m hedefleri
do¤rultusunda ifade etti¤i de¤erdir. Bu sübjektif kavram,
bir mülkü, tan›mlanabilir yat›r›m hedefleri ve/veya kriterleri bulunan belirli bir yat›r›mc›, yat›r›mc›lar grubu
veya kurumla iliflkilendirir. Bir varl›¤›n yat›r›m de¤eri, o
varl›¤›n Pazar De¤eri’nden daha fazla veya daha az olabilir. Yat›r›m De¤eri terimi yat›r›m mülkünün Pazar De¤eri ile kar›flt›r›lmamal›d›r. Bununla birlikte Pazar De¤eri, belirli bir mülke birçok kifli taraf›ndan atfedilen yat›r›m de¤erlerini yans›tabilir. Yat›r›m de¤eri, Özel De¤er
ile iliflkilidir (bkz. afla¤›da paragraf 3.8).
3.3 Faal ‹flletme De¤eri: Bir iflletmenin bir bütün olarak
de¤eridir. Bu kavram, faaliyetlerini sürdüren bir kuruluflun her biri tek tek ele al›nd›¤›nda Pazar De¤eri’ni oluflturan bileflenler olarak görülmeyen ancak toplam iflletme
de¤erinin bölümlerini oluflturan unsurlar›n de¤erlemesi-
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2.0 Kapsam
2.1 Bu Standart, Pazar De¤eri d›fl›ndaki De¤erleme esaslar›n› sunmakta ve aç›klamaktad›r.
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ni içerir. Bu nedenle, “Faal ‹flletme De¤eri” kavram›, sadece bir iflin veya kurumun parças›n› oluflturan mülklere
uygulanabilir.
3.4 Sigortalanabilir De¤er: Bir mülkün, bir sigorta sözleflmesi veya poliçesinde yer alan tan›mlar çerçevesindeki de¤eridir.
3.5 Vergi De¤eri: Bir mülkün vergi de¤eri, ilgili yasalarda yer alan tan›mlar› esas alan de¤eridir. Her ne kadar
baz› mevzuatlarda Pazar De¤eri, De¤erlemenin esas›
olarak belirtilse de bu de¤erin takdiri için kullan›lan yaklafl›mlar, UDES 1’de tan›mlanan Pazar De¤eri’nden
farkl› sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle Vergi de¤eri,
aksi aç›k bir flekilde belirtilmedi¤i müddetçe Pazar De¤eri ile uyumlu olarak görülemez.
3.6 Kurtar›labilir De¤er: Arazi d›fl›ndaki bir varl›¤›n,
özel tamirat veya uyarlama yaparak kullanmaya devam
etmekten çok, içerdi¤i malzeme için elden ç›kar›lma de¤eridir. Bu de¤er, elden ç›karma maliyetlerini içeren brüt
veya bu maliyetleri içermeyen net de¤er olarak verilebilir ve ikinci durumda paraya çevrilebilir net de¤ere eflit
olabilir. Her durumda, de¤ere dahil edilen veya d›fl›nda
tutulan unsurlar belirtilmelidir.
3.7 Tasfiye veya Zorunlu Sat›fl De¤eri: Pazar De¤eri tan›m›n›n gerektirdi¤i pazarlama süresine göre çok k›sa bir
zaman içerisinde bir mülkün sat›fl›ndan makul olarak elde edilebilecek tutard›r. Baz› ülkelerde Zorunlu Sat›fl De¤eri, gönülsüz bir sat›c› ve sat›c›n›n bu dezavantaj›n› bilen
al›c› veya al›c›lar›n bulundu¤u durumlar› da içerebilir.

3.8 Özel De¤er: Pazar De¤eri’nin üzerinde yer alan ola¤and›fl› bir de¤er unsurunu ifade eder. Özel De¤er, örne¤in, bir mülkün bitifli¤indeki mülk gibi baflka bir mülk ile
fiziksel, ekonomik veya fonksiyonel iliflkisinden kaynaklanabilir. Genelde pazardan ziyade bir mülkün özel
bir sahibi veya kullan›c›s› ya da potansiyel bir sahibi veya kullan›c›yla ilgili olarak yaflanan bir de¤er art›fl›d›r ve
bu nedenle de özel de¤er sadece özel bir ç›kar› olan al›c›ya uygulanabilir. Evlilik (birlefltirme) de¤eri, bir mülkteki iki veya daha fazla say›daki hakk›n birleflmesinden
kaynaklanan de¤er art›fl›d›r ve özel de¤erlere bir örnek
niteli¤indedir. Özel de¤er, iflletme de¤eri ve yat›r›m de¤eri unsurlar› ile de iliflkili olabilir. De¤erleme Uzman›,
bu tür mülklerin de¤erini takdir etmek için kullan›lan
kriterlerin Pazar De¤eri’ni takdir etmek için kullan›lanlardan ayr› oldu¤unu ve kullan›lan her tür özel varsay›m›
aç›k bir flekilde belirtmelidir.
3.9 ‹potek Teminatl› Kredi De¤eri: De¤erleme Uzman›’n›n, mülkün uzun vadede kullan›labilecek özelliklerini, normal ve yerel pazar koflullar›n› ve mülkün mevcut
ve uygun alternatif kullan›mlar›n› hesaba katarak gelecekteki pazarlanabilirli¤ini basiretli bir flekilde de¤erleyip tespit etti¤i de¤erdir. ‹potek teminatl› kredi de¤erinin
takdirinde spekülatif unsurlar hesaba kat›lmayabilir. ‹potek teminatl› kredi de¤eri, aç›k ve fleffaf bir flekilde belgelendirilmelidir.
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Yukar›da belirtilen ‹potek Teminatl› Kredi De¤eri tan›m›, Avrupa Toplulu¤unun 98/32/EC say›l› Direktifi ile
de¤ifltirilen 89/647/ECC Direktifinde tan›mlanm›flt›r. Bu
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direktifler bankac›l›k düzenlemesi ile ilgili olup gayrimenkul teminat› karfl›l›¤› kredi verecekler için asgari teminat oranlar›n› belirlemektedir.

4.3 Ancak, UFRS‘n›n pazar de¤eri d›fl› de¤er esasl› de¤erlemeyi gerekli gördü¤ü haller vard›r. Bunlar, her ikisi de kuruma özgü olan, UMS 36’ya göre bir varl›¤›n
Kullan›m De¤erinin belirlenmesi, veya baz› hallerde
UMS 16’ya göre amortisman maksad› ile “Kal›nt› De¤erin“ hesaplanmas›n› içermektedir. UDU 1, bu konular›
daha detayl› olarak ele almaktad›r.

‹potek Teminatl› Kredi De¤eri, sözkonusu direktifler
çerçevesinde bir bankan›n ald›¤› ipotek teminat›na iliflkin risklerin hesaplanmas›nda kullan›labilecek muhtelif
risk analiz tekniklerinden biridir. Bu, uzun vadeli bir risk
analiz tekni¤idir ve zaman›n belirli bir noktas›ndaki de¤eri belirlemek için uygun bir yöntem de¤ildir. Bu nedenle, bu standartlarda yer alan di¤er yöntemlerden temelli bir flekilde ayr›l›r.

3.10 Fabrika ve ekipmanlara ve/veya özel durumlara yönelik di¤er de¤er takdirleri, K›lavuz Notu 3 (KN 3), Fabrika ve Ekipman De¤erlemesi bölümünde tan›mlanmaktad›r. (Bu k›lavuza iliflkin gözden geçirme çal›flmalar›
halen UDSK taraf›ndan sürdürülmektedir.)
4.0 Muhasebe Standartlar›yla ‹lgisi

4.1 Uluslararas› De¤erleme Uygulamas› 1, Finansal Raporlama ‹çin De¤erleme, bu standart ile birlikte okunmal›d›r.

4.2 Ço¤u nedenle, Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (UFRS), makul de¤erin rapor edilmesini istemektedir. Uluslararas› De¤erleme Uygulamas› 1 (UDU
1), varl›¤›n pazar de¤erini raporlayan De¤erleme Uzman›’n›n bu flart› ço¤unlukla yerine getirdi¤ini belirtmektedir.
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5.0 Standard›n Aç›klanmas›

De¤erlemeleri bu Standartlar ve Genel Kabul Görmüfl
De¤erleme ‹lkeleri (GKD‹)’ne uygun bir flekilde gerçeklefltirmek amac›yla, De¤erleme Uzmanlar›, Davran›fl
Kurallar›’n›n Ahlaki ‹lkeler, Yetkinlik, Aç›klama ve Raporlama ile ilgili tüm bölümlerine (bölümler 4, 5, 6 ve 7)
uygun hareket etmek zorundad›rlar.

5.1 Bir Pazar De¤eri D›fl› De¤er takdiri yürütürken veya
raporland›r›rken De¤erleme uzman›,

5.1.1 De¤erlemeyi yanl›fl yönlendirmeye yol açmayacak
flekilde tam ve anlafl›l›r bir tarzda gerçeklefltirecektir;

5.1.2 De¤er tahmininin o ifle uygun koflullarda ve uygun
verilere dayan›larak yap›lmas›n› sa¤layacakt›r;

5.1.3 De¤er tahmininin uygun yaklafl›mlar ve teknikler
kullan›larak gerçeklefltirilmesini sa¤layacakt›r;
5.1.4 Raporu okuyan ve bu rapora güvenerek hareket
edenlerin rapordaki verileri, sebep-sonuç iliflkilerini,
analizleri ve var›lan sonuçlar› eksiksiz olarak anlamalar›n› sa¤layacak yeterlikte bilgi verecektir; ve
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5.1.5 De¤erlemeyi raporlarken Uluslararas› De¤erleme
Standard› 3’ün flartlar›na uygun hareket edecektir. Bu
do¤rultuda De¤erleme Uzman›,

5.2 Pazar de¤eri d›fl›ndaki de¤erleme esaslar›n›n kullan›lmas› ve uygulanmas› belirli flartlar dahilinde uygun
olsa da De¤erleme Uzman›, bu de¤erin bulunmas› ve rapor edilmesi halinde, Pazar De¤eri’ni temsil eden bir de¤er olarak yorumlanmamas›n› sa¤layacak tedbirleri alacakt›r.

5.1.5.1 Takdir edilmekte olan de¤eri tan›mlayacak; de¤erlemenin amac›n› ve öngörülen kullan›m›n›, de¤erlemenin yürürlük tarihini ve rapor tarihini belirtecektir;

5.1.5.1.1 Takdir, Pazar De¤eri D›fl› bir esasa dayan›larak
yap›lm›flsa rapor edilen de¤erlemenin bir Pazar De¤eri
takdiri olmad›¤›n› belirtecektir;

5.1.5.2 De¤erleme konusu mülkü ve mülke iliflkin haklar› veya menfaatleri aç›kça belirleyecek ve aç›klayacakt›r;
5.1.5.3 Üstlenilen çal›flman›n kapsam›n› ve incelemenin
hangi ölçüye kadar gerçeklefltirildi¤ini aç›klayacakt›r;
5.1.5.4 De¤erlemenin esas ald›¤› varsay›mlar› ve s›n›rlay›c› koflullar› belirtecektir;

5.1.5.5 Uygulanan de¤erleme esaslar›n›/yaklafl›mlar›n›
ve bu uygulamalar›n sebepleri ile sonuçlar›n› eksiksiz ve
tam olarak aç›klayacakt›r; ve

5.1.5.6 De¤erleme Uzman›’n›n tarafs›zl›¤›na, mesleki
katk›lar›na, ücretler veya sa¤lanan di¤er faydalar›n koflullara ba¤lanmam›fl oldu¤una, de¤erlemenin önyarg›s›z
olarak yap›ld›¤›na ve bunlar›n yan›s›ra da Standartlar›n
uygulanabilirli¤ine iliflkin beyanlar›n› ve di¤er aç›klamalar› içeren imzal› bir Uygunluk Beyan›n› rapora ekleyecektir.
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6.0 Tart›flma
6.1 Kullan›m De¤eri (bkz. parag. 3.1), belirli bir kullan›c›n›n bak›fl aç›s›na göre ölçülmüfl olan bir Pazar De¤eri
D›fl› De¤er’dir. Kullan›m de¤eri bazen ‘belirli bir kullan›c› veya sahip aç›s›ndan de¤er’ olarak da görülür. El
De¤ifltirme De¤eri (bkz. UDES 1, parag. 1.2 ve devam›)
ise bir varl›¤›n mülkiyetinin kuramsal veya varsay›m
olarak el de¤ifltirdi¤i bir pazarda kabul edilen de¤eridir.
Pazar De¤eri’nin finansal raporlama için uygun olan
UDSK tan›m›, Kullan›m De¤erini de¤il El De¤ifltirme
De¤eri ilkesini esas al›r.
6.2 Kullan›m De¤eri ve El De¤ifltirme De¤eri ifadeleri,
yeterli aç›klama yap›lmad›¤› takdirde, yanl›fl anlamalara
neden olabilir. Bu nedenle bir kar›fl›kl›¤a neden olmamas› için bu ifadelerin kullan›m›na dikkat edilmelidir.
6.3 Mülkler, Pazar De¤eri d›fl›ndaki esaslara göre de¤erlenebilirler veya tan›mland›¤› flekliyle Pazar De¤eri’ni
yans›tmayan fiyatlardan el de¤ifltirebilirler. Bu tür alternatif esaslar ya bir mülkün pazarlanabilirli¤inden ziyade
ekonomik faydas›n›n ve ifllevlerinin ya da ola¤an olmayan ve pazar d›fl› koflullar›n yans›malar› olabilir. Bunlara örnek olarak kullan›m de¤eri; yat›r›m de¤eri; faal ifl113

Sermaye Piyasas› Kurulundan: Sermaye Piyasas›nda Uluslararas›
De¤erleme Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ (Seri: VII, No: 45)

‹stanbul smmmo

UDES 2 - Pazar De¤eri D›fl›ndaki De¤erleme Esaslar›

letme de¤eri; sigortalanabilir de¤er; vergi de¤eri; özel
de¤er; tasfiye veya zorunlu sat›fl de¤eri ve kurtar›labilir
de¤er gösterilebilir (Bkz. yukar›da 3.0 ve devam›).
6.4 Faal ‹flletme De¤eri, tesis edilmifl bir iflletmeyi oluflturan bölümlerinin herhangi birine de¤il de kendisine atfedilen de¤eri ifade etmektedir. ‹flletmeyi oluflturan her
bir varl›¤a tahsis edilmifl veya paylaflt›r›lm›fl olan de¤er,
onlar›n bütüne olan katk›lar›n› esas almaktad›r ve belirli
bir iflletme ve sahibi ile iliflkili olarak onlar›n kullan›m
de¤eri olarak ifade edilmektedir. Bu de¤er pazar ile ilgili de¤ildir (Bkz. yukar›da 3.37 no’lu paragraf).
6.5 Bir mülkün Kullan›m De¤erinin Pazar De¤eri ile eflit
olmas› yaln›zca tesadüften ibaret olacakt›r. Bir mülkün
Kullan›m De¤eri, e¤er bu mülkü kullanmakta olan kurum bu mülkü ayn› ürünün veya hizmetin tipik bir üreticisinden daha faydal› ve karl› bir flekilde kullanabilecek
bir durumdaysa genelde Pazar De¤eri’nden daha yüksek
olma e¤iliminde olacakt›r. Di¤er yandan Kullan›m De¤eri, kurumun bu varl›¤› maksimum kapasitesi ve verimiyle kullanamamas› durumunda Pazar De¤eri’nden daha düflük olabilecektir. Ayr›ca bu kurum, özel üretim
haklar›na, ola¤anüstü sözleflmelere, benzersiz patentlere
ve lisanslara, belirli bir uzmanl›¤a, özel bir pefltemaliye
ve bir baflka sahibe devredilemeyecek nitelikteki di¤er
maddi olmayan varl›klara sahipse Kullan›m De¤eri, Pazar De¤eri’nden daha yüksek olabilecektir.
6.6 Bir mülkün, benzersiz konumu, istisnai pazar koflullar›ndaki geçici bir durumu veya özel ç›kar› olan bir al›-

c›n›n mülk için ödeyebilece¤i ilave bir tutar nedeniyle
bir Özel De¤eri olabilir (Bkz. yukar›da 3.8. no'lu paragraf). Bir mülkteki iki veya daha fazla say›da ç›kar›n birleflmesinden kaynaklanan de¤er art›fl› olan Evlilik (birlefltirme) de¤eri, özel de¤erlere bir örnek olarak gösterilebilir. Bu tür özel de¤er unsurlar›, bu Standartlarda belirtildi¤i flekilde Pazar De¤eri’nden ayr› olarak raporlanabilir. Özel De¤er, bir Pazar De¤eri beyan›na dahil edilmemelidir, çünkü böyle bir uygulama yan›lt›c› olabilir
ve de¤er art›fl› unsurunun özel nitelikte olmad›¤› kan›s›
yaratabilir.
6.7 Zorunlu bir sat›fl, ola¤and›fl› veya normal olmayan
koflullar alt›nda gerçekleflen elden ç›karmadan kaynaklanan, genelde pazara uygun flekilde sunum yap›lamayan,
yetersiz bir pazarlama dönemini ve bazen de isteksiz bir
sat›c›n›n içinde bulundu¤u durumu ve/veya zorlama veya bask› çerçevesinde elden ç›karmay› yans›tan bir fiyat
ortaya ç›kar›r. Bu nedenlerden ötürü, Zorunlu Sat›fl De¤eri olarak adland›r›lan ve zorunlu veya gerilimin hakim
oldu¤u bir sat›fl (Bkz. yukar›da 3.7. no’lu paragraf) ile
iliflkili olan fiyat, Pazar De¤eri de¤ildir. Bu tür bir zorunlu sat›flta ödenen fiyat gerçek bir durum olup genelde bir
De¤erleme Uzman› için bu sat›fl›n fiyat›n› kestirmek,
böyle bir görüflü oluflturmak için yap›lmas› zorunlu olan
öznel ve konjonktürel varsay›mlar›n niteli¤i ve kapsam›
nedeniyle kolay de¤ildir. Zorunlu Sat›fl De¤eri veya fiyat› ayr›ca Nakde Dönüfltürme Fiyat› olarak da bilinir.
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UDES 2 - Pazar De¤eri D›fl›ndaki De¤erleme Esaslar›

6.8 Kurtar›labilir De¤er (bkz. para. 3.6), genelde bafllang›çtaki amac› veya ifllevi aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda kullan›m ömrünün sonuna gelmifl olan bir mülkün arazi haricindeki cari fiyat›n› ifade etmek amac›yla kullan›lan de¤erdir. Bu noktada varl›¤›n de¤eri, bafllang›çtaki kullan›m amac›ndan ziyade hurda amac›yla elden ç›kartma
de¤eri olarak belirlenir. Bu ba¤lamda Kurtar›labilir De¤er ayr›ca muhasebecilik terminolojisinde art›k bir kurum için kullan›lamayacak konumdaki bir varl›¤›n net
gerçekleflebilir de¤eri olarak da bilinir (bkz. yukar›da paragraf 3.6 ).
6.8.1 Kurtar›labilir De¤er, bir varl›¤›n art›k kullan›m
ömrü veya faydas› olmad›¤› anlam›na gelmemektedir.
Baflka bir yerde kullanmak amac›yla sat›lan bir mal yeniden infla edilebilir, benzer veya farkl› bir amaç için dönüfltürülebilir veya hala hizmet verebilir durumdaki baflka varl›klar için yedek parça sa¤layabilir. Kurtar›labilir
De¤er en uca gidildi¤inde Hurda De¤eri veya Geri Kazan›m De¤eri’ni temsil edebilir.

7.2 Pazar De¤eri d›fl›ndaki bir esasa dayal› olarak haz›rlanan her bir de¤erleme raporunda bir fiarta Ba¤l› ve S›n›rlay›c› Koflullar Aç›klamas› veya benzer nitelikte bir
aç›klamaya yer verilecektir. Buna karfl›n, De¤erleme Uzman› bu fiarta Ba¤l› ve S›n›rlay›c› Koflullar Aç›klamas›n›, Standartlar’dan makul olmayan sapmalar› hakl› göstermek amac›yla kullanmayacakt›r.
7.3 Pazar De¤eri d›fl› bir esasa dayal› bir De¤erleme gerçeklefltirirken De¤erleme Uzman›, De¤erleme tarihinde
elde edilebilir olan bulgular ›fl›¤›nda makul olmayan varsay›mlar yapmayacakt›r. Kullan›lan tüm varsay›mlar,
tüm raporlarda belirtilecektir.
7.4 Pazar De¤eri haricinde bir esasa dayal› olarak haz›rlanan her bir De¤erleme Raporu’nda imzal› bir Uygunluk Beyan› veya De¤erleme Uzman›n›n UDSK Davran›fl
Kurallar›, Bölüm 7.1. ve UDES 1, paragraf 5.1.5.6.’da
ana hatlar› belirtilen yönergelere uydu¤unu beyan etti¤i
bir belge olacakt›r. Özellikle, Pazar De¤eri ile analiz
edilmifl olan tan›mlanm›fl di¤er herhangi bir de¤er aras›ndaki farka dikkat çekilmelidir.
7.5 De¤erlemenin bir iç de¤erleme uzman›, yani varl›klar›n sahibi olan kurumda veya kurumun mali kay›tlar›n›
ve/veya raporlar›n› haz›rlamaktan sorumlu muhasebe
flirketinde çal›flan birisi taraf›ndan yap›lmas› halinde,
De¤erleme Raporu’nda veya Belge’sinde bu tür bir iliflkinin var oldu¤una ve niteli¤ine dair bir aç›klama yap›lmal›d›r.
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7.0 Aç›klama Yükümlülü¤ü
7.1. De¤erleme Raporlar› yan›lt›c› olmamal›d›r. Pazar
De¤eri D›fl› De¤erin tahmin edilmesi ve raporlanmas›
amac›yla yap›lan de¤erlemeler yukar›da 5’nci bölümde
bahsedilen flartlara uygun olmal›d›r. Pazar De¤eri D›fl›
De¤erleme Esasl› De¤erleme yap›l›rken, Davran›fl Kurallar›’na uygun olarak, de¤erlemelerin amac› ve planlanan kullan›m› aç›k bir flekilde belirtilmeli ve de¤erleme
takdiri, kullan›labilirli¤i ve s›n›rlamalar› hakk›nda eksiksiz aç›klama yap›lmal›d›r.
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7.6 Di¤er raporlar, bu Standartlar ile uyumlu olacakt›r.
8.0 Standartlardan Ayr›lma Hükümleri
8.1 Bu Standart uygulan›rken, Standarttan her uzaklaflma, UDES 3, De¤erlemenin Raporlanmas›’nda belirtilen
talimatlar çerçevesinde gerçekleflmelidir.
9.0 Yürürlük Tarihi
9.1 Bu Uluslararas› De¤erleme Standard›, 31 Ocak 2005
tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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