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(Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›) olarak
adland›r›lm›flt›r. Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›ndan al›nan bilgiler, UMSK’nin izniyle Uluslararas› De¤erleme Standartlar›nda kullan›lm›flt›r.
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n onayl›
metni, UMSK taraf›ndan ‹ngilizce yay›nlanm›flt›r ve
do¤rudan do¤ruya da IASB, 30 Cannon Street, Londra,
EC4M 6HX, ‹ngiltere (e-posta: publications@iasb.org.uk)
adresinden temin edilebilir.
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› Taslak
Metinleri ve UMSK’nin di¤er yay›nlar›n›n telif hakk›
UMSK’ye aittir ve bu yay›nlar bu telif hakk›yla koruma
alt›nda al›nm›flt›r..
“IFRS”, “IAS”, “IASC”, “IASB” ve “International Accounting Standards”, UMSK’nin ticari markalar›d›r ve
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun onay›
olmaks›z›n kullan›lamaz.

Uluslararas› De¤erleme Uygulamas› 1
Finansal Raporlama için De¤erleme
Bu uygulama için gerekli malzeme, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) taraf›ndan yay›nlanm›fl olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’ndan (UFRS) al›nm›flt›r. UFRS ayr› ayr› numaraland›r›lm›fl standartlardan oluflmaktad›r. 2004’ten önce yay›nlanan as›llar UMS (Uluslararas› muhasebe Standartlar›)
olarak adland›r›lm›flt›r. Daha sonra yay›nlananlar UFRS

1.0 Girifl
1.1 Bu Uygulama’n›n amac›, iflletmelerin mali tablolar›nda ve ilgili hesaplar›nda kullan›lmak üzere haz›rlanm›fl de¤erlemelerde uygulanan ilkeleri aç›klamakt›r. Bu
nitelikte ifl alan De¤erleme Uzmanlar›n›n Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› ile ilgili muhasebe kavram ve ilkelerini bilmeleri gerekir.
1.2 De¤erleme Uzman›n›n pazar esasl› tan›mlara, tarafs›zl›¤a ve ilgili hususlar› uygun ve kullan›c›n›n anlayabilece¤i bir formatta eksiksiz olarak aç›klamaya ba¤l›l›¤›,
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finansal raporlama için yap›lacak de¤erlemenin gerekleri aç›s›ndan temel niteliktedir.

2.0 Kapsam
2.1 Bu uygulama, herhangi bir mali tabloda yer alan varl›k s›n›flar›ndan De¤erleme Uzmanlar›n›n beceri ve bilgisi dahilindeki tüm de¤erlemelere uygulanmaktad›r.
2.2 Uluslararas› De¤erleme Standartlar›, finansal raporlamada uyum ve fleffafl›k yoluyla, s›n›r ötesi ifllemler yap›lmas›n› ve küresel piyasalarda geçerlilik kazan›lmas›n›
kolaylaflt›r›r. Bunun için, bu uygulama Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS) ba¤lam›nda 31
Mart 2004 tarihinde gelifltirilmifltir.
2.3 UFRS, mülk niteli¤indeki varl›klar›n bilançoya al›nmas› için iki model uygulamaktad›r: maliyet modeli ve
makul de¤er modelidir. Makul de¤er modelinin uygulanmas› halinde varl›¤›n yeniden de¤erlenerek cari de¤erine
getirilmesi gerekmektedir. ‹flte bu Uygulama Pazar de¤erinin rapor edilmesi gereken söz konusu durumlara odaklanmaktad›r.
2.4 Mevzuat, yönetmelik, muhasebe veya hukuki gereklilikler, bu Uygulama’n›n baz› ülkelerde veya belirli koflullarda de¤ifltirilmesini zorunlu k›labilir. Bu tür durumlarda meydana gelen her tür sapma De¤erleme Raporunda belirtilmeli ve aç›k bir flekilde aç›klanmal›d›r.

ard›ndan birbirinden ba¤›ms›z istekli bir al›c›yla istekli
bir sat›c› aras›nda herhangi bir zorlama olmaks›z›n ve taraflar›n herhangi bir iliflkiden etkilenmeyece¤i flartlar alt›nda, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir flekilde hareket ettikleri bir anlaflma çerçevesinde de¤erleme tarihinde el
de¤ifltirmesi gereken tahmini tutard›r (UDES 1, paragraf
3.1).
3.2 ‹tfa Edilmifl Yerine Koyma Maliyeti. Bir varl›¤›n
bir eflinin yeniden üretilme veya yerine koyma maliyetinden varl›kta meydana gelen fiziksel y›pranma ve her
türlü ekonomik eskimenin düflülmesiyle bulunan tutard›r.
3.3 ‹yilefltirmeler. Bir araziye, iflgücü ve sermaye harcamalar› da dahil olmak üzere ve mülkün de¤erini veya
kullan›labilirli¤ini artt›rmak amac›yla yap›lan daimi nitelikteki binalar, yap›lar veya de¤ifliklikler. ‹yilefltirmelerin farkl› kullan›m flekilleri ve ekonomik ömürleri vard›r.
3.4 Özel Kullan›m Amaçl› Mülkler. Özel kullan›m
amac› ve tasar›m biçiminden do¤an benzersizli¤i nedeniyle parças› olduklar› faaliyetin/iflletmenin sat›lmas› durumu d›fl›nda aç›k piyasada çok nadir olarak sat›lan mülklerdir.
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› Tan›mlar›
3.5 Makul De¤er. Bilgili ve istekli taraflar aras›nda, herhangi bir iliflkiden etkilenilmeyecek flartlar alt›nda bir
varl›¤›n el de¤ifltirebilece¤i fiyat› veya yükümlülüklerin
yerine getirilmesinde esas teflkil edecek olan mebla¤› ifade eder (UMS 16, paragraf 6).

134

135

3.0 Tan›mlar
Uluslararas› De¤erleme Standartlar› Tan›mlar›
3.1 Pazar De¤eri. Bir mülkün uygun bir pazarlaman›n
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3.6 Amortismana Tabi Tutar. Bir varl›¤›n maliyeti veya mali tablolarda maliyetinin yerine geçen baflka bir tutardan hurda de¤erin indirilmesi suretiyle elde edilen tutard›r (UMS 16, paragraf 6).
3.7 Kal›nt›/Hurda De¤er. ‹lgili varl›¤›n tahmin edilen
faydal› ömrünün sonundaki durum ve yafl›na ulaflt›¤› dikkate al›narak, flu anda elden ç›kar›lmas› sonucunda elde
edilmesi beklenen tutardan, beklenen elden ç›karma maliyetleri düflüldükten sonra kalan tutard›r (UMS 16, paragraf 6).
3.8 Sahibi Taraf›ndan Kullan›lan Gayrimenkuller.
Üretimde, mal ve hizmet tedari¤inde kullan›lan veya idari amaçlar için elde tutulan gayrimenkulleri ifade eder
(UMS 40, paragraf 5).
3.9 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul. Üretimde, mal ve
hizmet tedari¤inde veya idari amaçla kullan›lmaktan veya normal ifl ak›fl› çerçevesinde sat›fla konu edilmekten
ziyade kira ve/veya sermaye kazanc› elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkullerdir (UMS 40, paragraf 5.).
3.10 Defter De¤eri. Bir varl›¤›n, birikmifl amortisman
ve de¤er düflüklü¤ü kay›plar›n›n düflülmesinden sonra
bilançoda gösterilen tutar›d›r (UMS 36, paragraf 6).
3.11 Amortisman. Bir varl›¤›n amorti edilebilir k›sm›n›n, faydal› ömrü süresine sistematik olarak da¤›t›lmas›d›r (UMS 16, paragraf 6; UMS 36, paragraf 6).
3.12 Net Sat›fl Fiyat›. Bilgili ve istekli taraflar aras›nda,
herhangi bir iliflkiden etkilenilmeyecek flartlar alt›nda bir
varl›¤›n sat›fl›ndan elde edilebilecek tutardan, elden ç›-

karma maliyetlerinin düflülmesiyle bulunan tutard›r
(UMS 36, paragraf 6).
3.13 Net Gerçekleflebilir De¤er. ‹flin normal ak›fl› içinde tahmini sat›fl fiyat›ndan, tahmini tamamlanma maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli tahmini sat›fl maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutar› ifade
eder (UMS 2, paragraf 6). Net gerçekleflebilir de¤er, bir
iflletmenin normal faaliyet süreci içerisinde stoklar›n›n
sat›fl›ndan elde etmeyi bekledi¤i net tutard›r. Makul de¤er, piyasada bilgili ve istekli al›c›lar ile sat›c›lar aras›nda ayn› stokun el de¤ifltirebilece¤i tutar› yans›t›r. Net
gerçekleflebilir de¤er iflletmeye özgü olmas›na karfl›n
makul de¤er de¤ildir. Stoklar›n net gerçekleflebilir de¤eri net sat›fl fiyat›na eflit olmayabilir (UMS 2, paragraf 7)
3.14 Geri Kazan›labilir Tutar. Bir varl›¤›n net sat›fl fiyat› ile kullan›m de¤erinden yüksek olan›n› ifade eder
(UMS 36, paragraf 6).
3.15 Yeniden de¤erlenmifl tutar. Yeniden de¤erlenmifl
tutar, yeniden de¤erleme tarihindeki makul de¤erden birikmifl amortisman paylar› ve birikmifl de¤er düflüklü¤ünün indirilmesi suretiyle bulunan de¤erdir (UMS 16, paragraf 31).
3.16 Maddi Duran Varl›klar. Mal ve hizmet üretimi,
kiraya verme ve idari amaçlar çerçevesinde kullan›m için
elde bulundurulan ve iflletmede bir dönemden daha fazla
kullan›m› öngörülen somut varl›klard›r (UMS 16, paragraf 6).
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3.17 Kullan›m De¤eri. Bir varl›¤›n sürekli kullan›m›ndan
ve faydal› ömrü sonunda elden ç›kar›lmas›ndan elde
edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen bugünkü de¤eridir (UMS 36, paragraf 6).
3.18 Faydal› Ömür. Amortismana tabi bir varl›¤›n iflletmece kullan›lmas› beklenen süre, ya da iflletme taraf›ndan ilgili varl›ktan elde edilmesi beklenen üretim miktar›n› ifade eder (UMS 16, paragraf 6, UMS 36, paragraf 6,
UMS 38, paragraf 8).
Kiralamalar ile ilgili olarak faydal› ömür, kiralama süresi ile s›n›rl› olmaks›z›n, bir varl›¤›n iflletmeye ekonomik
olarak fayda üretebilece¤i süredir (UMS 17, paragraf 4).
3.19 Ekonomik Ömür. Bir veya daha fazla kullan›c› taraf›ndan, bir varl›¤›n ekonomik olarak kullan›labilece¤i
beklenen süreyi veya bir veya daha fazla kullan›c› taraf›ndan bir varl›ktan elde edilmesi beklenen üretim veya
benzer ürün say›s›n› ifade eder (UMS 17, paragraf 4).
3.20 De¤er Düflüklü¤ü. Bir varl›¤›n defter de¤erinin geri
kazan›labilir tutar›n› aflan k›sm›d›r. (UMS 36, paragraf 6).
3.21 Nakit Üreten Birim. Di¤er varl›k veya varl›k gruplar›ndan önemli ölçüde ba¤›ms›z olarak, sürekli kullan›m›ndan nakit girifli sa¤lanan en küçük ayr›flt›r›labilir varl›k grubudur (UMS 36, paragraf 6)

4.2 Bu Uygulama, UMS 16, Maddi Duran Varl›klar;
UMS 17, Kiralama ‹fllemleri; ve UMS 40, Yat›r›m
Amaçl› Gayrimenkuller standartlar›n›n de¤erleme koflullar› üzerine odaklan›r. Ayr›ca, UMS 36, Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü; UMS 2, Stoklar; ve UFRS 5, Sat›lmak
Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler standartlar›ndaki de¤erleme koflullar›na
da at›f yapar.

4.0 Muhasebe Standartlar›yla ‹lgisi
4.1 Bu Uygulama UDES 1, UDES 2 ve UDES 3’te
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (UMS)/Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar›n›n (UFRS) gereklerine
iliflkin olarak gelifltirilen ilkelere uygulan›r.
138

4.3 UMSK halen finansal tablolar›n hem aktif ve pasiflerin ölçülmesi hem de kiralama muhasebesi üzerine temel incelemeler yürütmektedir. Her ne kadar bu Uygulama UMSK’n›n “‹yilefltirmeler Projesi”nin bir bölümü
olarak muhtelif standartlara 2003 y›l›nda yap›lan revizyonlar› yans›tmak için güncellenmifl olsa da bu projenin
devam eden incelemeleri sonucu baflka de¤ifliklikler yapmak gerekli olabilir.
5.0 Uygulama

De¤erlemeleri, bu Uygulama ve Genel Kabul Görmüfl
De¤erleme ‹lkeleri’ne (GKD‹) uygun olarak yapmak için
De¤erleme Uzmanlar›n›n Davran›fl Kurallar›’n›n Ahlaki
‹lkeler, Yetkinlik, Aç›klama ve Raporlama ile ilgili tüm
bölümlerine (bölümler 4, 5, 6 ve 7) uygun hareket etmeleri gerekir.

5.1 Varl›klar›n S›n›fland›r›lmas›. De¤erleme Uzmanlar›,
iflletme yönetiminden iflletmenin sahibi oldu¤u varl›klar›n bir listesini bu varl›klar› de¤erlemek amac›yla talep
139
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etmeli ve bunlar› birer iflletme varl›¤› olarak, bir baflka
deyiflle iflletmenin faaliyetleri için gerekli olan varl›klar
olarak veya gelecekteki geliflmeler veya yat›r›m için elde tutulan mülkler olan faaliyet d›fl› varl›klar veya iflletme faaliyetlerinin varl›k fazlal›¤› olarak belirlemelidir.

“Mali tablolara ilk al›nma sonras›nda, maddi varl›k, mali tablolarda maliyetinden birikmifl amortisman paylar›
ve birikmifl de¤er düflüklü¤ü indirildikten sonraki de¤eri
üzerinden gösterilir”.

5.2 Geçerli Standartlar. Varl›klar›n tasnifi hangi Uluslararas› Muhasebe Standard› (UMS) veya Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n (UFRS) geçerli olaca¤›n› belirler. UMS 16, üretim veya mal tedari¤i veya hizmet için tutulan cari olmayan maddi duran varl›klar›n›n
ilk defa finansal tablolara al›n›rken bilançolarda maliyet
de¤eriyle gösterilmesini ve bilahare paragraf 5.3’te anlat›lan maliyet modeli veya makul de¤er modelinden birine göre tafl›nmas›n› flart koflmaktad›r. Maddi varl›klar›n
de¤erlemesini flart koflan veya izin veren di¤er muhasebe standartlar›na flunlar dahildir;
• Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller - UMS 40
• Kiralama ‹fllemleri - UMS 17

• Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü - UMS 36
• Stoklar - UMS 2

• ‹flletme Birleflmeleri – UFRS 3

• Sat›lmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varl›klar
ve Durdurulan Faaliyetler - UFRS 5

5.3 UMS 16, Maliyet De¤eri ve Makul De¤er.

5.3.1 UMS 16, paragraf 30’daki maliyet modelini afla¤›daki flekilde ele almaktad›r:
140

5.3.2 Düzenli olarak yeniden de¤erleme gerektiren makul de¤er modeli paragraf 31’de afla¤›daki gibi aç›klanmaktad›r:
“Mali tablolara ilk al›nma sonras›nda, bir maddi varl›k,
mali tablolarda yeniden de¤erlenmifl tutar› üzerinden
gösterilir. Yeniden de¤erlenmifl tutar, yeniden de¤erleme
tarihindeki makul de¤erden birikmifl amortisman paylar›
ve birikmifl de¤er düflüklü¤ünün indirilmesi suretiyle bulunan de¤erdir. Yeniden de¤erlemeler, bilanço tarihi itibariyle, makul de¤er kullan›larak bulunacak tutar›n defter de¤erinden önemli ölçüde farkl› olmas›na neden olmayacak flekilde düzenli aral›klarla yap›lmal›d›r”

5.3.3 Makul De¤er, Pazar De¤eri ile mutlaka ayn› anlama gelmez. Makul de¤er tüm UFRS boyunca farkl› ba¤lamlarda kullan›lm›fllard›r.

5.3.4 ‹flletme yönetimince bilanço tarihinden sonra iflletmenin tasfiye edilmesine veya ticari faaliyetlerinin durdurulmas›na karar verildi¤i veya bu flekilde hareket edilmesi d›fl›nda gerçekçi bir alternatifin bulunmad›¤› durumlar hariç, mali tablolar iflletmenin süreklili¤i ilkesi
esas al›narak haz›rlan›r (UMS 1, paragraf 23). Dolay›s›yla bu varsay›m, belirli bir maddi varl›¤›n elden ç›kar›l141
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mas› için bir niyetin bulundu¤u veya elden ç›karma opsiyonunun (örne¤in bir de¤er düflüklü¤ü kontrolü s›ras›nda) dikkate al›nmas›n›n gerekti¤i haller haricinde; maddi
duran varl›¤›n makul de¤erinin belirlenmesini vurgular.

5.4.2 De¤erleme sonucu, UDES 3, De¤erlemenin Raporlanmas›’na göre bildirilecektir. De¤erleme Uzmanlar› finansal tablolar› haz›rlarken iflletmenin UMS 16, paragraf
77’nin flartlar›n› yerine getirmesi için raporun yeterli bilgileri içermesini sa¤layacaklard›r:

5.4 UMS 16’ya Göre De¤erlemeler

Bir iflletmenin UMS 16‘ya göre makul de¤er alternatifini benimsedi¤i hallerde varl›klar makul de¤erleri ile bilançoya afla¤›daki flekilde dahil edilirler:

a) ”Arazi ve binalar›n makul de¤eri genellikle pazar de¤erleridir. Bu de¤er, de¤erleme uzmanlar›nca belirlenir.
Arazi ve binalar d›fl›ndaki maddi varl›klar›n makul de¤eri de¤erleme yoluyla belirlenmifl piyasa de¤erleridir”
(UMS 16, paragraf. 32).
b) “Maddi varl›klar›n niteli¤inden kaynaklanan nedenlerle veya sat›fl›n›n az olmas› nedeniyle, piyasa de¤erlerine iliflkin bilgiye ulafl›lamad›¤› takdirde, makul de¤erin
gelir veya itfa edilmifl yerine koyma maliyeti yaklafl›mlar›ndan biri vas›tas›yla tahmin edilmesi gerekebilir”
(UMS 16, paragraf. 33).

5.4.1.Uluslararas› De¤erleme Standartlar› Komitesi
(UDSK) bu amaçla bir de¤erleme görevi üstlenen bir
De¤erleme Uzman›n›n varl›¤›n Pazar De¤erini bildirmesi gerekti¤ini düflünmektedir. Pazar De¤erinin uygulanmas›nda kullan›lan her türlü varsay›m veya nitelendirme
iflletmeyle görüflülmeli ve raporda aç›klanmal›d›r.
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a) yeniden de¤erlemenin yap›ld›¤› tarih;

b) ba¤›ms›z bir De¤erleme Uzman›n›n de¤erlemeye kat›l›p kat›lmad›¤› (Not:UDES’te bu kifli D›fl De¤erleme
Uzman› olarak geçer);
c) uygulanan yaklafl›mlar ve önemli varsay›mlar;

d) varl›klar›n de¤erinin ne ölçüde do¤rudan do¤ruya aktif bir piyasadaki gözlemlenebilir fiyatlara veya yak›n
zaman öncesinde taraflar›n herhangi bir iliflkiden etkilenilmeyecek flartlar alt›nda gerçeklefltirdi¤i gözlemlenebilir fiyatlara veya di¤er de¤erleme teknikleri kullan›larak
var›lan tahminlere dayal› tespit edildi¤i.
5.5 UMS 40’a Göre De¤erlemeler

Bir iflletmenin makul de¤er modelini kullanarak yat›r›m
amaçl› gayrimenkulü muhasebelefltirmeyi seçti¤inde
Uluslararas› De¤erleme Standartlar› Komitesi (UDSK)
bu modelin gereklerinin Pazar De¤erini benimseyen De¤erleme Uzman› taraf›ndan karfl›land›¤›n› düflünmektedir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkul hakk›nda daha fazla
aç›klama paragraf 6.6 ‘da verilmektedir.
5.5.1 UMS 40, paragraf 75, De¤erleme Uzman›n›n rapo143
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runa UDES 3‘ün gereklerine ek olarak afla¤›daki hususlar›n da konmas›n› gerekli görmektedir:

kul haricindeki tüm mülklerde finansal kiralama veya faaliyet kiralamas› olarak s›n›fland›rma yapabilmek için
arazi ve binalar›n ayr› düflünülmesi gerekmektedir.

a) makul de¤erin tespitinin piyasadaki kan›tlarla m› desteklendi¤ine yoksa daha çok mülkün niteli¤i ve karfl›laflt›rma yap›labilecek piyasa verilerinin eksikli¤i nedeniyle di¤er faktörlere (iflletmenin aç›klamas› gereken) mi
dayand›¤›na dair bir beyan› da içeren yat›r›m amaçl› gayrimenkulün makul de¤erini tespit etme amac›yla uygulanan yaklafl›mlar ve önemli varsay›mlar; ve

b) yat›r›m amaçl› gayrimenkulün makul de¤erinin bilinen ve konuyla ilgili mesleki yeterlili¤e sahip olan ve de¤erlemesi yap›lan yat›r›m amaçl› gayrimenkulün yerinde
ve kategorisinde deneyim sahibi olan bir ba¤›ms›z De¤erleme Uzman› (UDES’te bu kifli D›fl De¤erleme Uzman› olarak geçer) taraf›ndan yap›lan bir de¤erlemeyi
esas al›p almad›¤›.
5.6 UMS 17’ye Göre De¤erlemeler

5.6.1 UMS 17’ye göre kiralanan varl›klar finansal kiralamalar veya faaliyet kiralamalar› olarak s›n›fland›r›l›r
(Bkz. afla¤›daki paragraf 6.5.1 ve Ek-A). Bir kiralama finansal kiralama olarak s›n›fland›r›lm›flsa, iflletme taraf›ndan bilançosuna kaydedilen aktif ve pasiflerin tutar›n›
belirlemek için varl›¤›n makul de¤eri gereklidir (UMS
17, paragraf 20).

5.6.3 UMS 40, bir kirac›n›n elindeki yat›r›m amaçl› gayrimenkulü baflka di¤er özel kurallara tabi olmas› flart› ile
UMS 17’ye göre finansal kiralama olarak hesaba al›nmas›na olanak vermektedir. Birincisi, arazi ve binalar aras›nda bir tahsis yap›lmamaktad›r. ‹kincisi, makul de¤er
kiralamaya göre kirac›n›n gelecekteki yükümlülüklerine
tabi olan bir de¤er olarak kabul edilmektedir.

5.6.4 Uluslararas› De¤erleme Standartlar› Komitesi
(UDSK), UMS 17, paragraf 20’ye göre kiralanm›fl varl›klar›n makul de¤erinin belirlenmesi flart›n›n Pazar De¤erinin rapor edildi¤i her olayda yerine getirilmifl oldu¤unu düflünmektedir. Gayrimenkul kiralamalar› için bu,
kirac›n›n sahip oldu¤u kiralama hakk›n›n Pazar De¤eridir. Di¤er varl›klar›n kiralanmas›nda, yükümlülük ayr›
kaydedildi¤i için bu normal olarak üzerinde kiralama yükümlülü¤ü olmayan varl›¤›n Pazar De¤eridir.
5.7 UMS 36’ya Göre De¤erlemeler

5.6.2 Arazi ve bina kiralamalar› için paragraf 6.5.3’te anlat›lan özel kurallar geçerlidir. Yat›r›m amaçl› gayrimen-

5.7.1 De¤er düflüklü¤ü zarar›, bir varl›¤›n defter de¤erinin alt›na düflen kal›c› bir de¤er düflüklü¤ü oldu¤unda ortaya ç›kar. ‹flletme de¤eri düflen varl›¤›n defter de¤erini,
Kullan›m De¤eri veya Net Sat›fl Fiyat›ndan yüksek olan›na çekmek zorundad›r. Bu flartlar, paragraf 6.8.2’de
daha genifl anlat›lmaktad›r.
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5.8 UFRS 3’e Göre De¤erlemeler

5.8.1 Bir flirketin di¤er bir flirketi sat›n ald›¤› veya di¤er
bir flirketle birleflti¤i durumlarda, sat›n alan flirket sat›n
ald›¤› flirketin aktif ve pasiflerini sat›n alma tarihindeki
makul de¤er üzerinden hesaplar›na dahil etmek zorundad›r. Tan›mlanabilir aktifler ve pasifler için Uluslararas›
De¤erleme Standartlar› Komitesi (UDSK) De¤erleme
Uzman›n›n aktif ve pasiflerin sat›n alma tarihinde mevcut olan pazar de¤erini bildirmesi gerekti¤ini düflünmektedir.
5.9 UFRS 5’e Göre De¤erlemeler

5.9.1 UFRS 5’e göre ekonomik katk›s› olmayan varl›klar
ayr› ayr› tan›mlanacakt›r. Bu tür varl›klar ayr› ayr› veya
örne¤in sat›fl veya baflka bir yolla bir arada elden ç›kar›lacak varl›klar grubu gibi “elden ç›kar›lacak grup” olarak
ve al›flveriflte devredilecek o varl›klar ile do¤rudan ba¤lant›l› yükümlülükler olarak hesaba dahil edilebilir. ‹lk
defa finansal tablolara al›n›rken, ekonomik katk›s› olmayan varl›klar defter de¤eri ve net sat›fl fiyat›ndan hangisi
daha düflükse, bilahare net sat›fl fiyat› üzerinden hesaba
al›nacakt›r. Dolay›s›yla, De¤erleme Uzmanlar› ekonomik de¤eri olmayan (fazlal›k) varl›klar›n ayr› ayr› kalemler olarak m›, yoksa tek bir ifllemde elden ç›kar›lacak
bir varl›k grubu veya portföyü olarak m› de¤erlendirilece¤ini belirleyecekler ve uygun varsay›mlarla Pazar De¤erini bildireceklerdir.
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5.10 UMS 2’ye Göre De¤erlemeler

5.10.1 ‹flin normal gidiflat› s›ras›nda sat›fl için elde tutulan mülklerin de¤erlemesi UMS 2, Stoklar flartlar›na uygun olmal›d›r. Bu mülkler maliyet veya net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan›yla de¤erlenirler. Net gerçekleflebilir de¤er Pazar De¤erinden sat›fl maliyetlerinin düflülmesiyle bulunur.
5.11 Sat›fl Maliyetleri

5.11.1 De¤eri düflen veya ekonomik de¤eri olmayan varl›klar›n veya iflin normal gidifli s›ras›nda sat›fl için elde
tutulan mülklerin de¤erlemesinin yap›lmas› talimat›n› ald›¤›nda De¤erleme Uzman› bu varl›klar›n Pazar De¤erini sat›fl maliyetlerini düflmeden rapor etmelidir. E¤er
müflteri De¤erleme Uzman›ndan varl›klar›n sat›fl maliyetlerini bildirmesini isterse bu maliyetler ayr› olarak rapor edilmelidir.
5.12 UMS 41’e Göre De¤erlemeler

5.12.1 Canl› varl›klara tar›msal ve ormanc›l›k varl›klar›
dahildir. De¤erleme Uzman› bu varl›klar› K›lavuz Notu
KN 10’un gösterdi¤i flekilde de¤erlemeye almal›d›r.

5.13 De¤erleme Uzmanlar› ile iflbirli¤i. ‹lk önce müflterilerinin r›zas›n› almalar› flart› ile De¤erleme Uzmanlar›
iflletmenin kadrolu De¤erleme Uzmanlar›yla kendi de¤erlemelerini aç›kça görüflecek ve izah edecektir.
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6.0 Tart›flma
6.1 Varl›k S›n›f›n›n Tan›mlanmas›
Her maddi duran varl›k s›n›f› için ayr› aç›klamalar gereklidir. UMS 16, paragraf 73, finansal tablolar›n her s›n›f
için brüt defter de¤erini belirlemek için kullan›lan de¤erleme esas›n›, kullan›lan amortisman yöntemini ve faydal› ömürleri veya kullan›lan amortisman oranlar›n› belirtmesini flart koflmaktad›r. Bir maddi duran varl›k benzeri
nitelik ve kullan›ma sahip varl›klar›n bir gruplamas›d›r.
Afla¤›dakiler ayr› s›n›flar›n örnekleridir (UMS, paragraf
37):
a) arazi;
b) arazi ve binalar;
c) makineler;
d) gemiler;
e) uçaklar;
f) motorlu araçlar;
g) mobilya ve demirbafllar;
h) büro cihazlar›
Ayn› s›n›fta yer alan maddi varl›klar, içlerinden baz›lar›n›n seçilerek yeniden de¤erlemeye tabi tutulmas›n›n önlenmesini teminen efl zamanl› olarak yeniden de¤erlemeye tabi tutulur. Bu maksatla bir varl›k grubu, bir iflletmenin faaliyetindeki benzeri nitelik ve kullan›ma sahip varl›klard›r.

6.2 Amortisman – UMS 16
6.2.1 UMS 16’n›n 43-62’ye kadar olan paragraflar› makine ve maddi duran varl›klar›n amortisman›n›n muhasebelefltirilmesine iliflkin flartlar› belirtmektedir. De¤erleme uzmanlar›ndan bir varl›¤›n farkl› unsurlar› aras›nda
de¤er ayr›m› yapmas›, kal›nt› de¤er veya bir varl›¤›n gelecekteki ömrü hakk›nda bilgi vermeleri istenebilir.
6.2.2. Maliyet Unsurlar›. Bir kalemin toplam maliyeti ile
ilgili olarak önemli bir maliyeti olan herhangi bir parças›n›n amortisman› müstakil olarak yap›lmal›d›r. Parçalar›n benzeri kullan›m ömrüne sahip oldu¤u ve ayn› oran
ile amorti edildikleri durumlarda amortisman masraf›n›
belirlemek için grupland›r›labilirler. De¤erleme uzmanlar›nda daha sonra iflletmenin bunlar› ayr› ayr› amortismana tabi tutabilmesi için bir varl›¤›n farkl› bileflenleri
hakk›nda de¤er ayr›m› yapmalar› istenebilir.
6.2.3. Kal›nt›/Hurda De¤er. Bir iflletmenin amortisman
olarak yazaca¤› tutar› belirlemek için defter de¤erinden
varl›¤›n kal›nt› de¤eri ç›kart›l›r. ‹flletmenin yönetim politikas› belli bir süre sonra varl›¤›n elden ç›kar›lmas›n› gerektiriyorsa bir varl›¤›n kullan›m ömrü onun ekonomik
ömründen k›sa olabilir. UMS 16, paragraf 58, arazinin
normal olarak s›n›rs›z bir kullan›m ömrü oldu¤unu kabul
etmektedir ve dolay›s›yla ayr› olarak dikkate al›nmal›d›r.
Bu madde ayr›ca arazi de¤erindeki bir art›fl›n binan›n itfa edilebilir tutar›n›n belirlemesini etkilemeyece¤ini kabul etmektedir.
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6.2.4. Gelecekteki ömür. De¤erleme Uzman› varl›¤›n kalan ekonomik ömrü üzerinde tavsiyelerde bulunabilir.
Binalar›n, iyilefltirmelerin, makine ve teçhizatlar›n ekonomik ömrü hakk›nda rapor verilirken, konunun iflletmenin gelecekte varl›¤› yenileme ve elden ç›karma politikas›na dayanak oluflturan faydal› ömürle ayn› anlama gelmek zorunda olmad›¤›n›n belirtilmesi gerekir.
6.2.5. Raporlama flartlar›. De¤er tahsisi yap›l›rken veya
bütün bir varl›¤›n de¤erini taksim ederek varl›k unsurunun kal›nt› de¤erini takdir ederken, De¤erleme Uzman›,
iflletme mali tablolar›nda uygun amortisman oran›n›n hesaplanabilmesini teminen haz›rlanan verilerin bütün varl›¤›n de¤erinin varsay›msal tahsisinden ibaret oldu¤unu
belirtmelidir.
6.3. Alternatif Kullan›m De¤eri
Sahibi taraf›ndan kullan›lan bir mülk alternatif kullan›ma
müsaitse, ki bu alternatif kullan›m potansiyelinin de¤eri
mülkün ait oldu¤u nakit üreten birimin bir parças› olmakla sahip oldu¤u de¤erden farkl›d›r, De¤erleme Uzman› bu alternatif kullan›mla ilgili pazar de¤erini raporlamal›d›r. Bu de¤erin hesaplanmas›nda; faaliyetin durdurulmas› veya kapat›lmas› gibi konular›n ve alternatif kullan›mdan kaynaklanan maliyetlerin dikkate al›nmad›¤›;
ayr›ca, bu hususlar›n iflletme taraf›ndan makul de¤er olarak benimsenecek tutara karar verirken dikkate al›nmas›
gerekti¤i mevzular›na da raporda yer verilir.
6.4. Özel Kullan›m Amaçl› Mülk
UDES ve UMS 16, özellikli yap›lar› nedeniyle piyasaya

dayal› bilgilerine ulafl›lamayan varl›k kategorileri oldu¤unu kabul eder. UMS 16 bu varl›klar›n de¤erlemesinde
gelir veya itfa edilebilir yerine koyma maliyeti yaklafl›mlar›ndan birinin uygulanmas›n› hükmeder. Hangi yaklafl›m›n tercih edilmesinin uygun olaca¤›n› varl›¤›n tipi de¤il piyasa verilerinin varl›¤› veya yoklu¤u belirleyecektir. Söz konusu yaklafl›mlar›n kullan›m›yla ilgili daha
fazla tart›flma ve yönlendirici uygulamalara K›lavuz Notu 1’in 5.11 ve 5.13 paragraflar› ve K›lavuz Notu 8’in
5’inci bölümünde yer verilmifltir.
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6.5 Yeniden De¤erlemenin S›kl›¤›
UMS 16 paragraf 31’de flöyle denilmektedir:
“Yeniden de¤erlemenin s›kl›¤›, yeniden de¤erleme konusu maddi varl›¤›n makul de¤erindeki dalgalanmaya
ba¤l›d›r. Yeniden de¤erlenen varl›¤›n makul de¤eri defter de¤erinden önemli ölçüde farkl›lafl›yorsa, varl›k tekrar yeniden de¤erlemeye tabi tutulur”
6.6. UMS 17 - Kiralanan Maddi Duran Varl›klar
6.6.1. UMS 17 kira yoluyla tutulmufl varl›klar›n muhasebesi ile ilgilenir. Bütün kiralamalar›n faaliyet kiralamas›
veya finansal kiralama olarak s›n›fland›r›lmas› gerekir
(Bkz. yukar›daki paragraf 5.6.1 ve Ek – A). Bir finansal
kiralama kirac›n›n bilançosuna aktif ve varl›¤›n makul
de¤erine eflit tutarda pasif olarak kaydedilir, ancak bu tutar daha düflükse, kira sözleflmesinin yap›ld›¤› zamanda
tespit edilen asgari kira ödemelerinin o anki de¤eri üzerinden kaydedilirler. Bafllang›çta kirac›n›n karfl›lad›¤›
herhangi bir do¤rudan maliyet bir varl›k olarak kabul
edilen tutara ilave edilir.
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6.6.2. Kirac› taraf›ndan varl›¤›n UMS 17‘ye uygun olarak finansal tablolara al›nabilmesi için De¤erleme Uzman›n›n kiralama sözleflmesinin yap›ld›¤› tarihteki makul de¤eri belirtmesi gerekli olabilir.
6.6.3. Arazi ve bina kiralamalar›nda özel hükümler geçerlidir. UMS 17 paragraf 14’de flöyle denilmektedir
“normal olarak arazinin s›n›rs›z bir ekonomik ömre sahip
olmas› özelli¤i nedeniyle.....bir arazi kiralamas› faaliyet
kiralamas› olacakt›r”. Kiralanan›n arazi ve bina oldu¤u
durumlarda kiralama tasnifi maksad›yla bu unsurlar ayr›
ayr› dikkate al›nmal›d›r (UMS 17, paragraf 15). Gayrimenkul kiralamalar›n›n ço¤u kirac›ya araziyi ve binay›
iflgal etme hakk› tan›maktad›r, ancak bu iki unsur üzerindeki haklar kiralama süresinin sonunda kiralayana geri
döner. E¤er kirac› binaya bakmak ve kiralayana iyi tamir
görmüfl vaziyette geri vermek zorunda ise her iki unsurun da do¤ru olarak faaliyet kiralamas› olarak tasnif edilmesi olas› olacakt›r (Bkz. Ek-A). E¤er her iki unsurun da
ayn› s›n›fland›rmay› paylaflt›¤› düflünülmüyorsa, asgari
kira ödemeleri (bafllang›çtaki ana para ödemesi de dahil)
kiralama sözleflmesinin yap›ld›¤› anda iki unsurun kirac›n›n kiralamadan do¤an haklar›n›n göreceli makul de¤erlerine oransal olarak arazi ve bina aras›nda paylaflt›r›l›r. E¤er kira ödemeleri güvenli bir flekilde paylaflt›r›lam›yorsa, her iki unsurun da faaliyet kiralamas› oldu¤unun aç›k olmamas› halinde tüm kiralama bir finansal kiralama olarak görülür (UMS 17, paragraf 16). Kirac›n›n
hakk›n›n bir yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak hesaba
al›nd›¤› durumda bu paylaflt›rmaya gerek yoktur (UMS
17, paragraf 18).

6.6.4. Kirac›n›n kiralamadan do¤an haklar› ile ilgili daha
fazla bilgi için Ek-A’ya bak›n›z.
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6.7 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul
6.7.1 UMS 40, yat›r›m amaçl› gayrimenkul, bir sahip veya kirac› taraf›ndan kira geliri elde etmek veya sermaye
kazanc› ya da her ikisi için elde tutulan bir mülktür (arazi veya bir bina- veya bir binan›n bir bölümü- veya her
ikisinin bir bölümü). Üretimde, mal ve hizmet tedari¤inde veya idari amaçla kullan›lan gayrimenkuller, normal
ifl ak›fl› çerçevesinde sat›fla konu edilen gayrimenkuller
yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olarak de¤erlendirilmez.
6.7.1.1 Baz› gayrimenkullerin bir bölümü kira ve/veya
sermaye kazanc› elde etmek için elde tutulurken, di¤er
bölümü de üretim, mal ve hizmet tedari¤i veya idari
amaçlar için elde tutuluyor olabilir. E¤er bu bölümler
birbirlerinden ba¤›ms›z olarak sat›labiliyorsa (veya ba¤›ms›z olarak finansal kiralama fleklinde kiralanabiliyorsa) iflletme bu bölümlerden her birini ba¤›ms›z kabul
eder. E¤er bölümler birbirlerinden ba¤›ms›z olarak sat›lam›yorsa, gayrimenkul ancak önemsiz kabul edilecek
bir bölümü üretim, mal ve hizmet tedari¤i veya idari
amaçlar için kullan›l›yorsa yat›r›m amaçl› gayrimenkul
olarak kabul edilir (UMS 40, paragraf 10).
6.7.1.2 ‹flletmelerin ana veya ba¤l› ortakl›klar›na kiralanan ve bunlar taraf›ndan kullan›lan gayrimenkulleri olabilir. Her iki iflletmeyi de içeren konsolide mali tablolarda söz konusu gayrimenkuller yat›r›m amaçl› gayrimenkul kapsam›nda de¤erlendirilmezler. Zira, grup aç›s›n-
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dan bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde bu gayrimenkuller sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul kapsam›ndad›r. Ancak, söz konusu gayrimenkuller, sahip olan
iflletme aç›s›ndan bu k›s›mda belirtilen flartlar› sa¤l›yorsa yat›r›m amaçl› gayrimenkul kapsam›nda de¤erlendirilir (UMS 40, paragraf 15).
6.7.2 Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ilk defa mali tablolara al›n›rken maliyeti ile ölçülür. Bundan sonra iflletme
afla¤›dakilerden birini benimsemeyi tercih edebilir:
a) Makul De¤er Modeli. Yat›r›m amaçl› gayrimenkul
makul de¤eri ile ölçülmeli ve kar ve zarar cetvelindeki
de¤ifliklikler kabul edilmelidir; veya
b) Maliyet Modeli. “Tarihsel” maliyet modeli UMS
16’da belirtilen modele uygundur. (Tarihsel) maliyet
modelini seçen iflletme her fleye ra¤men kendi yat›r›m
amaçl› gayrimenkulünün makul de¤erini aç›klamal›d›r.
6.7.2.1 Makul de¤er modeli UMS 16, paragraf 33-55’te
ayr›nt›l› olarak tarif edilmifltir. ‹flletmenin yat›r›m amaçl› gayrimenkuldeki haklar›n›n UDES 1’e göre elde edilen
Pazar De¤eri, ayr›nt›l› olarak verilmifl olan bu flartlara
uygundur. Pazar De¤eri o zamanki cari herhangi bir kiralamay›, cari nakit ak›fllar›n› ve gelecekteki kira gelir
veya giderleri hakk›ndaki makul varsay›mlar› yans›t›r.
6.7.3 Kira sözleflmesi ile tutulmufl yat›r›m amaçl› gayrimenkul. Do¤rudan sahip olma yerine kiralama yoluyla
tutulan ve yat›r›m amaçl› gayrimenkul tan›m›na uyan bir
mülk, makul de¤er modeli kullan›larak hesaba al›nabilir.
E¤er bu seçenek bir kiralama sözleflmesi ile tutulan böy-

le bir mülk için kullan›l›rsa, yat›r›m amaçl› gayrimenkul
olarak s›n›fland›r›lan tüm mülkler makul de¤er modeli
kullan›larak hesaba al›nacakt›r (UMS 40, paragraf 6).
6.7.3.1 UMS 40, paragraf 50 (d) kiralama sözleflmesi ile
tutulan bir yat›r›m amaçl› gayrimenkulün makul de¤erinin gelecekteki kiralama yükümlülükleri düflüldükten
sonraki net geliri yans›taca¤›n› kabul etmektedir. Her ne
kadar muhasebe maksad›yla defter de¤erine ulaflmak için
iflletmenin bildirilen makul de¤erine herhangi bir kiralama yükümlülü¤ünü ilave etmesi flart ise de, bu De¤erleme Uzman›n›n Pazar De¤erini bildirmesi gere¤ini etkilemez.
6.7.3.2 ‹lk defa mali tablolara al›n›rken kiralama sözleflmesi ile tutulan bir yat›r›m amaçl› gayrimenkul UMS 17,
paragraf 20’ye göre, mülkün makul de¤eri üzerinden, veya bu de¤er daha düflük ise, asgari kiralama ödemelerinin bu günkü de¤eri üzerinden bir finansal kiralama olarak hesaba al›nacakt›r. Mülk hakk› edinmek için ödenen
herhangi bir anapara tutar› asgari kiralama ödemelerinin
bir parças› olarak ele al›n›r ve dolay›s›yla varl›¤›n maliyetine dahil edilir (UMS 40, paragraf 25).
6.7.3.3 Faaliyet kiralamas› ile elde tutulan bir yat›r›m
amaçl› gayrimenkulün daha sonraki de¤erlemeleri makul
de¤er modelinin benimsenmesini gerektirir (Bkz. yukar›daki paragraf 6.6.3.1).
6.7.4 D›fl De¤erlemeler. ‹flletmelerin, kabul edilen ve geçerli bir mesleki ehliyete sahip ve de¤erlemesi yap›lan
yat›r›m amaçl› gayrimenkulün bulundu¤u mevki ve mülk
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kategorisinde son zamanda deneyimi olan bir Ba¤›ms›z
(D›fl) De¤erleme Uzman› taraf›ndan bir yat›r›m amaçl›
gayrimenkulün makul de¤erinin belirlemesinin yap›lmas› teflvik edilmekte, ancak flart koflulmamaktad›r (UMS
40, paragraf 26).

edece¤i de¤eri yans›t›r. Her ne kadar iflletmeye özgü olsa bile bir varl›¤›n kullan›m de¤eri ile ilgili de¤erleme
girdileri mümkün oldu¤u durumlarda piyasa taraf›ndan
belirlenmifl olmal›d›r.Ancak, bir varl›¤›n devam eden
kullan›m›ndan elde edebilece¤i de¤er o varl›¤›n hemen
devre d›fl› b›rak›lmas› ve elden ç›kart›lmas›yla elde edilebilecek net has›lattan daha az ise, defter de¤eri ikinci
rakam› yans›tmal›d›r. Bir varl›¤›n net sat›fl fiyat› onun
pazar de¤erinden makul olarak beklenen sat›fl maliyetlerinin düflülmesiyle bulunur.
6.8.3 Kar›fl›k Piyasalar. Piyasalar kar›flt›¤›nda veya çal›flmalar ask›ya al›nd›¤›nda De¤erleme Uzmanlar›, IVS 1,
paragraf 6.5’de aç›kland›¤› gibi analizlerinde ihtiyatl› olmal›d›rlar. IAS 29:Hiperenflasyon Ekonomilerinde Finansal Raporlama çerçevesinde De¤erleme Uzmanlar›n›n bilanço de¤erini de de¤erlemeleri gerekebilir.

6.8 UMS’nin Di¤er fiartlar›
6.8.1 Portföyler. Tek bir mülkiyet alt›ndaki veya ortak
yönetim alt›ndaki mülklerin toplam›na veya birleflimine
portföy denir. Bir mülk portföyü veya ortak grubu olarak
görülen veya iflleme konulan bu varl›klar›n Pazar De¤eri, her bir varl›¤›n tek tek ele al›nan Pazar De¤erlerinden
daha fazla olabilece¤i gibi daha az da olabilir. Bu durumda, bu husus yöneticilere veya yeddieminlere ayr› ayr›
rapor edilmelidir.
6.8.2 De¤er Düflüklü¤ü. UMS 36’ya göre bir iflletmenin
her bilanço tarihinde maddi varl›klarda de¤er düflüklü¤üne iliflkin iflaretler olup olmad›¤›n› incelemesi gerekmektedir. Bu de¤er düflüklü¤ü, örne¤in pazar veya teknolojideki de¤ifliklikler, varl›¤›n eskimesi, beklenen getirisine
karfl›l›k varl›¤›n düflük performans› veya faaliyete devam
etmeme veya yeniden yap›lanma iste¤i gibi nedenlerle
ortaya ç›kabilir. E¤er de¤er düflüklü¤ünün ortaya ç›kt›¤›
düflünülüyorsa, varl›¤›n kendi tarihi maliyeti veya daha
önceki bir de¤erlemeden elde edilen defter de¤eri, varl›¤›n kullan›m de¤eri veya onun net sat›fl fiyat›ndan daha
yüksek olan›n› ifade eden geri kazan›labilir tutara çekilmelidir. Kullan›m De¤eri iflletmenin, varl›¤›n geri kalan
faydal› ömrü ve sonunda elden ç›kart›lmas›ndan elde
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7.0 Aç›klama Yükümlülü¤ü
7.1 De¤erleme Uzman›, UDES 3, De¤erlemenin Raporlanmas› bölümünde belirtilen tüm aç›klamalar› yapmal›d›r.
7.2 Uluslararas› Muhasebe Standartlar› çerçevesinde gerekli olan aç›klamalar için bkz. yukar›daki paragraflar
5.4.2, 5.5.1 ve 6.1
7.3 De¤erleme Uzman›, yasal çerçeveye ve yerel mevzuatlara, yönetmeliklere (muhasebe kurallar› dahil) veya
adetlere uymak amac›yla bu Standartlarda yap›lmas› gerekli farkl›l›klar› da aç›klamal›d›r.
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8.0 Standartlardan Ayr›lma Hükümleri
8.1 Bu Uygulama’n›n hükümlerinden her türlü ayr›lma,
UDES 3, De¤erlemenin Raporlanmas› bölümünde belirtildi¤i flekilde olmal›d›r.
9.0 Yürürlük Tarihi
9.1 Bu Uluslararas› De¤erleme Uygulamas›, 31 Ocak
2005’de yürürlü¤e girmifltir.
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