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Uluslararas› De¤erleme K›lavuz Notu, No.7
Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De¤erlemelerde
Dikkate Al›nmas›

veya di¤er teknik alanlara yönelik genelde özel bir yetkinli¤i bulunmamaktad›r. Bu tür risklerin mülk de¤erlemelerindeki pazar etkilerini göz önüne al›rken De¤erleme Uzmanlar›, genelde di¤er uzmanlar›n tavsiyelerine
göre hareket etmektedirler. UDSK Davran›fl Kurallar›,
paragraf 5.2 ve 6.6.’da belirtildi¤i üzere di¤er uzmanlar›n tavsiyelerine de özel bir önem verilmeli ve bu tavsiyeler, De¤erleme Raporu’nda belirtilen mülk ba¤lam›nda aç›klan›p ele al›nmal›d›r.
1.5 Bu K›lavuz Notu’nun uygulanmas›n›n temelini De¤erleme Uzman›n›n pazar esasl› de¤erlemelere, tarafs›zl›¤a ve ilgili hususlar›n eksiksiz olarak aç›klamas›na ba¤l›l›¤› oluflturmaktad›r. Benzer flekilde De¤erleme Uzmanlar›, müflteriler ve di¤erlerinin makul bir flekilde anlayabilece¤i De¤erleme Raporlar› yazmakla da yükümlüdür. Bu nedenle aç›kl›k ve eksiksiz aç›klama yükümlülü¤ü, özellikle bilimsel, teknik ve yasal hususlar ile ilgili oldu¤unda oldukça önem kazanmaktad›r.
1.6 Bu K›lavuz Notu ayr›ca Pazar De¤eri’nin uygulanma imkan› bulunmayan özel mülklerin de¤erlemesinde
ve di¤er durumlarda, tehlikeli ve zehirli madde meselesinin do¤ru bir flekilde ele al›nmas› ve aç›klanmas› için
gerekli hususlar› da içermektedir.

1.0 Girifl
1.1 Bu K›lavuz Notu’nun (KN) amac›, baz› tehlikeli veya zehirli maddelerin mülk de¤erlerini etkileyebilece¤i
durumlarda de¤erleme yapan De¤erleme Uzmanlar›na
yard›mc› olmakt›r.
1.2 Tehlikeli ve zehirli maddeler, De¤erleme Uzmanlar›
taraf›ndan özel olarak göz önüne al›nmas› gereken bir dizi olas› çevresel faktör aras›nda yer almaktad›r. Bu K›lavuz Notu, sadece tehlikeli ve zehirli maddelerin göz önüne al›nmas› ile s›n›rland›r›lm›flt›r, çünkü de¤erlemelerde
karfl›lafl›lan di¤er çevresel faktörlerin genelde ilgili yasalar da dahil olmak üzere bilimsel ve iliflkili teknik sorunlarla çok fazla bir ba¤› yoktur.
1.3 Bu K›lavuz Notu, mülk de¤erlerini etkileyebilecek
tehlikeli ve zehirli maddelerin mevcut oldu¤u durumlarda de¤erlemeleri haz›rlarken De¤erleme Uzmanlar›na
yol gösterecek genel kavramlar›, ilkeleri ve s›n›rlamalar›
belirtmektedir. Ayr›ca, muhasebeciler, yasal düzenleme
mercileri ve di¤er de¤erleme hizmetleri kullan›c›lar› taraf›ndan bilinmesi gereken kavramlar› da incelemektedir.
1.4 De¤erleme Uzmanlar›n›n tehlikeli veya zehirli maddeler ile iliflkili riskleri de¤erlendirirken yasal, bilimsel
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2.0 Kapsam
2.1 Bu K›lavuz Notu, fabrika ve ekipmanlar da dahil olmak üzere tüm mülk de¤erlemelerine uygulanmaktad›r.
Mülkün Pazar De¤eri’ni veya bir baflka tan›mlanm›fl de¤eri etkileyebilecek veya var oldu¤una inan›lan tehlikeli
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veya zehirli maddeler gözlemlendi¤inde bu K›lavuz Notu’nun baz› özel hükümleri uygulanmal›d›r.

olan maddeleri ifade etmektedir. Zehirlilik, bu etkinin
derecesi veya miktar›n› aç›klamaktad›r.
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3.0 Tan›mlar
3.1 Tehlikeli ve zehirli maddeler, bu K›lavuz Notu ba¤lam›nda var olufllar› veya yak›nda bulunmalar› nedeniyle canl›lara zarar verme potansiyeli tafl›d›klar› için mülkün de¤erinde olumsuz etkisi olabilecek özel maddelerdir. Bu maddeler, mülkte yap›lacak iyilefltirmelerden
kaynaklanabilece¤i gibi mülkün bulundu¤u yerde de
mevcut olabilir veya arazinin içinde veya üzerinde de
bulunabilir. Ayr›ca mülkün bulundu¤u yerin d›fl›nda ancak yak›n›nda da olabilirler. Baz› durumlarda havadan
da kaynaklanmaktad›rlar.
3.1.1 Bu K›lavuz Notu kapsam› d›fl›nda daha genel bir
kullan›m›nda çevresel faktörler, de¤erlemesi yap›lan
mülkün d›fl›nda bulunan ve mülkün de¤eri üzerinde
olumlu veya olumsuz etkisi olabilece¤i gibi hiçbir etkisi
de olmayabilen etkiler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Tehlikeli veya zehirli maddeler, de¤erlemesi yap›lan mülkün
bulundu¤u yerde veya d›fl›nda bulunabilir.
3.2 Tehlikeli madde, bir de¤erlemede, de¤erlemesi yap›lan mülkün içinde, çevresinde ya da yak›n›nda bulunan, mülkün Pazar De¤eri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilecek yap›s›, miktar› ve biyolojik varl›¤› olan herhangi bir maddedir.
3.3 Zehirli madde, gaz, s›v› veya kat› halde bulunan ve
de¤erleme tarihinde içinde bulundu¤u flekil, miktar ve
konum itibariyle canl›lara zarar verme etkisine sahip

4.0 Muhasebe Standartlar›yla ‹lgisi
4.1 Her ne kadar Pazar De¤eri ile Makul De¤er ifadeleri efl anlaml› olmasa da (bkz. Uluslararas› De¤erleme
Standartlar› 1 ve 2 [UDES 1 ve 2] ve Uluslararas› De¤erleme Uygulamas› 1 [UDU 1]) her bir de¤er tipi, ilgili tan›mlar› çerçevesindeki koflullar dahilinde pazar›n göstermekte oldu¤u davran›fl› yans›tmaktad›r. Hangi de¤er tipinde rapor edilmifl olursa olsun de¤erlendirilen mülklerin de¤erleri, tehlikeli veya zehirli maddelerden etkilenmiflse bu hususta düzgün bir aç›klama yap›lmas› ve bu
gibi durumlara yönelik mülk de¤erleme prosedürlerinin
uygulanmas› ve bu de¤erlemenin de raporlanmas› gerekir.
4.2 Bu K›lavuz Notu, ister tek bafl›na ister topluca rapor
edilmifl olsunlar, mülk de¤erlerinin üzerinde tehlikeli veya zehirli maddelerin olumsuz bir etkisinin bulunmas›
halinde bu mülk de¤erlerinin kamuya aç›klanmas›na iliflkin tüm durumlar› kapsamaktad›r. De¤erlemesi yap›lan
mülklere dair bu gibi hususlar›n olas› etkisine ek olarak,
onar›m veya yenileme maliyetleri, bak›m ve takip maliyetleri, üçüncü flah›s veya yasal düzenleme yükümlülükleri ve benzeri tarzdaki di¤er hususlar›n da mevcut olma
olas›l›¤› yüksektir. Bu nedenle, mali tablolar›n ve iliflkili
hesaplar›n haz›rlanmas› için kullan›lan de¤erlemelerin
do¤ru bir flekilde aç›klanmas› ve iflleme konulmas› çok
önemlidir.
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4.3 Bir varl›¤›n de¤erleme sürecinin ola¤an bir flekilde
devam etmesi s›ras›nda De¤erleme Uzman›na, UDU
1’de aç›kland›¤› flekilde iflletmenin yöneticileri taraf›ndan bir talimat iletilecektir. Mülk de¤eri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek herhangi bir tehlikeli veya zehirli maddenin iflleme konulmas› ile ilgili olarak De¤erleme
Uzman›na iletilmifl olan her tür özel talimat, UDU 1 çerçevesinde, De¤erleme Uzman› taraf›ndan De¤erleme
Raporu’na dahil edilmesi gereken önemli bir aç›klama
niteli¤indedir. Bu aç›klamalar›n yan› s›ra De¤erleme Uzman›n›n bu hususlar›n de¤erleme süreci içerisinde nas›l
ele al›nd›¤›na dair aç›klamas›, kullan›lan her tür varsay›m ve, e¤er varsa, rapor edilen de¤er üzerindeki bu tür
hususlar›n etkisi de raporda belirtilmelidir.
4.4 Her ne kadar tehlikeli veya zehirli maddelerin de¤er
etkileri, pazardan bir Pazar De¤eri görevi çerçevesinde
elde edilecek olsalar da bu tür etkiler, Amortismana Tabi Tutulmufl Yerine Koyma Maliyeti (AYKM) yönteminin uygun olaca¤› bir mülkün de¤erlenmesi s›ras›nda
kolayca ay›rt edilemeyebilir. AYKM yöntemini uygularken UDU 1 ile uyumlulu¤u sa¤layabilmek için De¤erleme Uzmanlar›n›n bu K›lavuz Notu’nun ilkelerini mümkün oldu¤unca genifl bir flekilde uygulamas› ve analizlerinin kapsam› ile vard›klar› sonuçlar›n esaslar›n› da eksiksiz bir flekilde aç›klamalar› gerekecektir.
4.5 De¤er düflüklü¤ü zarar›n›n muhasebedeki tan›m›,
bir varl›¤›n kay›tl› tutar›n›n o varl›¤›n geri kazan›labilir
tutar›n› aflan k›sm›d›r (IAS 36, paragraf 6). Bir mülkte
mevcut olan tehlikeli veya zehirli maddelerin olumsuz

etkisi, mülkün de¤erinin azalmas›na neden olabilir. Bu
tür maddelerin mevcut oldu¤u durumlarda bir mülkte
meydana gelen de¤er düflüklü¤ü, bu tür maddelerin mülk
de¤eri üzerindeki olumsuz etkisini de içerebilir (Bkz. paragraf 5.4)

296

5.0 K›lavuz
5.1 Mülkün de¤eri üzerinde olumsuz etkisi olabilece¤i
bilinen veya makul ölçüler çerçevesinde keflfedilebilecek
çevresel koflullar›n mevcut oldu¤u durumlarda mülkün
de¤erlemesiyle iliflkili hususlarda bir müflteri veya potansiyel müflteriyle çal›fl›rken De¤erleme Uzman›, bu durum ile ilgilenmek için bilgisi, deneyimi ve yetkinli¤inin
kapsam›n› müflteriye aç›klamal›d›r.
5.1.1 E¤er De¤erleme Uzman› ile potansiyel müflterinin
bir çal›flma hakk›nda yapt›¤› müzakereler s›ras›nda çevresel etkenler biliniyorsa veya var oldu¤undan flüphe duyuluyorsa De¤erleme Uzman›, kendisinin yetkinlik ve
aç›klama yükümlülüklerinin müflteri taraf›ndan bilindi¤inden ve bu çal›flmay› gerçeklefltirmesine yönelik bir taahhüdünün de bu yükümlülükleri hiçbir durumda tehlikeye düflürmeyece¤inden emin olmal›d›r.
5.1.2 E¤er bu çevresel etkenler, de¤erleme görevinin
bafllamas›n›n ard›ndan keflfedilirse, De¤erleme Uzman›,
müflterisine bu K›lavuz Notu’nda belirtilen bilgi, deneyim ve yetkinlik aç›klamalar›n› sunmal› ve ard›ndan tüm
di¤er UDES aç›klama flartlar›na uygun olarak hareket etmelidir.

297

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

‹stanbul smmmo

K›lavuz Notlar›

5.2 Birçok çevresel durumun fiziksel, yasal, bilimsel ve
di¤er teknik konulara iliflkin tavsiyelerde bulunulmas›n›
gerektirece¤i ak›lda tutularak bu tür bir de¤erleme çal›flmas›n›n hem müflteri hem de De¤erleme Uzman› taraf›ndan kabul edilebilir bulunmas› halinde De¤erleme Uzman›, bu çal›flmay› eksiksiz bir flekilde tamamlamak için
gerekli tüm ad›mlar› atmal›d›r. Bu ad›mlar aras›nda uygun bir kiflisel çal›flma, bu tür bir çal›flmay› gerçeklefltirmek için gerekli bilgiye, deneyime ve yetkinli¤e sahip
bir baflka De¤erleme Uzman› ile iflbirli¤i veya gerekli
bilgiye, deneyime ve yetkinli¤e sahip baflkalar›n›n profesyonel yard›m›n›n al›nmas› da yer almaktad›r.
5.3 Bir mülkün de¤eri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek herhangi bir tehlikeli veya zehirli maddenin var oldu¤unun aç›klanmas›, UDES 1, 2 ve 3’ün genel raporlama flartlar›na tabidir. Ayr›ca, De¤erleme Uzman›n›n bu
etkenin de¤erleme çal›flmas›nda nas›l ele al›nd›¤›n› da
aç›klamas› gerekir. E¤er çal›flma çerçevesinde bu mülk,
bu tür herhangi bir çevresel etken yokmufl gibi de¤erlendirilmiflse bu s›n›rlay›c› varsay›ma iliflkin tam bir aç›klama yap›lmal›d›r ve raporlama da yukar›da belirtilen beyanatlara uygun olmal›d›r (Bkz. paragraf 5.1 ve 5.2). De¤erleme raporlar›n›n flartlar›, Davran›fl Kurallar› ve
UDES 3, De¤erlemenin Raporlanmas› bölümünde belirtilmifltir.

n›, onar›m maliyetini belirlemelidir, bunun mümkün olmad›¤› hallerde ise De¤erleme Uzman›, mülkte de¤er
kayb› oldu¤u gerçe¤ini raporunda aç›klamal›d›r.

5.5 Bir mülk tehlikeli maddelerden etkilenmemifl gibi
de¤erlendirilmifl olmakla birlikte bu tür maddelerin var
oldu¤u biliniyor veya varl›¤›ndan flüphe duyuluyorsa
De¤erleme Raporu’nda bu de¤erlemenin kapsam›n› aç›k
bir flekilde s›n›rlayan bir niteleme, uygun bir amaç beyan›, do¤ru bir flekilde nitelendirilmifl sonuçlar ve de¤erleme sonucunun bu sonuç ve aç›klamalar olmaks›z›n kullan›lmamas›na iliflkin uyar›lara yer verilmelidir.

5.6 De¤erleme konusu mülk üzerindeki çevresel faktörlerin etkileriyle ilgili özel bilgileriyle katk›da bulunan di¤er kiflilerin adlar› ve sunduklar› uzman yard›m›n›n niteli¤i de De¤erleme Raporu’nda belirtilmelidir.

5.7 Mülkün de¤eri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek
herhangi bir çevresel etken bilinmiyorsa De¤erleme Uzman›, rutin uygulamalar›n›n bir parças› olarak, De¤erleme Raporu’nda de¤erleme çal›flmas›n›n bu tür etkenlerin
de¤erleme tarihinde mevcut olmad›¤› varsay›m›yla yap›ld›¤›n› ancak bu tür etkenler mevcut olsa idi mülkün
de¤eri üzerinde olumsuz bir etkisinin olabilece¤ini ifade
eden bir s›n›rlay›c› koflula yer vermelidir.

5.4 E¤er bir mülkte hasar varsa, De¤erleme Uzman›,
mülkün de¤erini bu hasar sanki giderilmifl gibi tahmin
etmelidir. Mümkün olan durumlarda De¤erleme Uzma-

5.8 Tehlikeli ve zehirli maddelerin canl›lar ve mülkler
üzerindeki etkilerine yönelik olarak dünya çap›nda gittikçe artan bir endifle mevcuttur. K›sa zaman önce tespit
edilmifl birçok potansiyel tehlike mevcut olup, yeni ve
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ilave keflifler yap›ld›kça bu say›ya yenilerinin eklenmesi
oldukça büyük bir olas›l›kt›r.
5.9 Baz› tehlikeli veya zehirli maddelerin mülk de¤erleri üzerinde olumsuz bir etkisi de olabilir. Ancak De¤erleme Uzmanlar› normalde Pazar De¤erleri ile ilgilendiklerinden Pazar De¤eri çal›flmalar›nda ele al›nan husus pazar›n bu tür maddelere olan reaksiyonudur. Zamanla, mülkün de¤eri üzerinde olumsuz herhangi bir etkisinin olmad›¤›na inan›lan maddelerin de bu tür bir etkiye sahip oldu¤u tespit edilmifltir. Aksi flekilde, bir zamanlar önemli etkiye sahip oldu¤una inan›lan maddelerin mülkün de¤eri üzerinde asl›nda ya çok az etkisi oldu¤u ya da hiç olmad›¤› veya sadece belirli pazar koflullar›nda bir etkisinin oldu¤u görülmüfltür.
5.10 Tehlikeli veya zehirli maddelerle iliflkili fiziksel,
yasal, bilimsel ve teknik hususlar›n ele al›nmas› ço¤unlukla De¤erleme Uzman›n›n becerilerinin ötesinde kalmaktad›r. Ancak De¤erleme Uzman›n›n bu tür etkenlerin
göz önüne al›nmas›ndaki rolü, afla¤›daki durumlar›n gerçeklefltirilmesi halinde kolaylaflacakt›r:
5.10.1 ister bir de¤erleme çal›flmas›n›n öncesinde isterse
de bafllang›c›ndan sonra tespit edilmifl olsun çevresel aç›dan hassas maddeler ile ilgili durumlar›n bu K›lavuz Notu’na uygun olarak tespit edilip ele al›nmas›;
5.10.2 özel bir beceri, bilgi, deneyim ve e¤itime ihtiyaç
duyuldu¤unda profesyonel tavsiyelere ve uzmanlar›n
yard›m›na baflvurulmas› ve her bir yard›m›n De¤erleme
Raporu’nda belirtilip aç›klanmas›;

5.10.3 tehlikeli veya zehirli maddelerin etkisine de¤erleme sürecinde özel bir önem verildi¤inde veya alternatif
olarak de¤erleme sürecine bu tür maddelerin dahil edilmemesi durumunda kullan›lan her tür varsay›ma, analizin amac›na ve tan›mlanan de¤ere iliflkin varsay›mlar›n
olas› etkilerine yönelik düzgün ve do¤ru bir aç›klama yap›lmas›;
5.10.4 raporlar›n ve içerdikleri de¤er tahminlerinin yan›lt›c› olmad›klar›n› ve sadece planlanan amaçlar› do¤rultusunda makul flartlar çerçevesinde kullan›labileceklerinin temin edilmesi için makul bir çaba gösterilmesi.
5.11 De¤erleme Uzmanlar›ndan bu K›lavuz Notu’na uygun bir flekilde hareket etmek için gerekli olan bilinen
yöntemleri ve teknikleri do¤ru bir flekilde uygulamalar›
beklenmektedir. De¤erini olumsuz bir flekilde etkilemekte olan baz› tehlikeli veya zehirli maddelere maruz kalm›fl bir mülkü de¤erlendirirken De¤erleme Uzman›, bu
tür de¤er kay›plar›n› yeterli düzeyde yans›tmak için gerekli olan süreçleri uygulayacak ve di¤er taraftan da de¤er üzerindeki etkilerini gere¤inden fazla ya da gere¤inden az tahmin etmemeye çal›flacakt›r. Pazar De¤eri’nin
kullan›ld›¤› bir çal›flmada bu özel durum veya koflulun
pazardaki etkisini yans›tmak, De¤erleme Uzman›n›n sorumlulu¤u alt›ndad›r.
5.12 De¤erleme Uzmanlar›, tavsiyelerine göre hareket
etmeleri gerekebilecek olan yasal, bilimsel ve di¤er teknik uzmanlar›n görüflleri aras›nda önemli farkl›l›klar olabilece¤ini unutmamal› ve dikkatli davranmal›d›r. Tehlikeli veya zehirli maddeler ile iliflkili olabilecek temizle-
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me, bak›m veya takibin kapsam›n› tespit etmek amac›yla uzmanlar›n kullanaca¤› yöntemlerde ve bu temizleme,
bak›m veya takip ifllemlerini gerçeklefltirmek için gerekli maliyetlerde önemli farkl›l›klar olabilir.
5.12.1 De¤erleme çal›flmalar›, etkilenen mülkün, tehlikeli veya zehirli maddelerin de¤er üzerindeki her tür etkisinin raporlanan de¤erden hariç tutuldu¤una dair bir varsay›m çerçevesinde de¤erlendirilmesini gerektirebilir.
Bu tür çal›flmalar, sonuç olarak elde edilen de¤erlemenin
yan›lt›c› olmamas›, müflterinin bu s›n›rlay›c› varsay›mdan haberdar edilmesi, bu s›n›rlay›c› varsay›m› kabul etmesi ve De¤erleme Raporu’nun bu s›n›rlamay› ve s›n›rlaman›n sebeplerini aç›k bir flekilde belirtmesi kayd›yla
kabul edilebilir.
5.12.2 Çevresel konular için s›k s›k teknik sorunlar ortaya ç›kt›¤›ndan De¤erleme Uzmanlar› genelde gerek do¤rudan do¤ruya gerekse de müflterisi üzerinden tehlikeli
veya zehirli maddelerin iliflkili oldu¤u sorunlar› de¤erlendirmek amac›yla gerekli yetkinli¤e sahip kiflilerden
dan›flmanl›k almakta ve bu kiflilerin görüfllerine güvenmektedir. De¤erleme Uzmanlar›, bu tür görüfllere duyduklar› güvenin seviyesini ve niteli¤ini de aç›klamal›d›rlar.
5.13 De¤erleme Uzmanlar› ve de¤erleme hizmetlerinin
kullan›c›lar›, belirli bir tehlikeli veya zehirli maddenin
etkisinin, mülkler, yerleflim yerleri ve pazarlar aras›nda
önemli farkl›l›klar gösterebilece¤inin fark›nda olmal›d›rlar. Olumsuz de¤er etkileri hiçbir olumsuz etkinin olma-

mas›ndan yenileme veya onar›m maliyetinden daha fazla maliyete yol açabilecek olumsuz etkilere kadar de¤ifliklik göstermektedir. Bu tür yüksek derecede olumsuz
etkiler, örne¤in mülkün en verimli ve en iyi kullan›m›n›n
mülkün içinde bulundu¤u koflullar›n, pazarlanabilirli¤inin veya bir baflka flekilde yararl›l›¤›n›n de¤iflmesinden
kaynaklanabilir. Her durumda, çevresel faktörün belli bir
mülk üzerindeki etkisinin kendi pazar› içinde araflt›r›lmas› ve yans›t›lmas›, De¤erleme Uzman›n›n görevidir.
5.14 Tipik bir de¤erleme çal›flmas›nda De¤erleme Uzman›n›n, tehlikeli veya zehirli maddelerle veya mülkün
de¤eri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek di¤er çevresel etkenlerle ilgili herhangi bir yasal, bilimsel veya
teknik bulgu tespit edebilme becerisi olmayacakt›r. Rapor edilen de¤erin itibar› ve yararl›l›¤› aç›s›ndan bu tür
koflullar›n ortaya ç›kmas› halinde söz konusu koflullar›n
do¤ru ve düzgün bir flekilde ele al›n›p raporlanmas›
önemlidir.
5.14.1 De¤erleme Uzman›, de¤erleme çal›flmas›na konu
olan bir mülkte tehlikeli veya zehirli bir maddenin var
oldu¤unu biliyorsa, bu K›lavuz Notu’nun tüm flartlar›n›
yerine getirmelidir. Normalde, De¤erleme Uzman›n›n
görüfllerine baflvuraca¤› herhangi bir teknik uzman›n
müflteri veya baflkalar› taraf›ndan görevlendirilmesi gerekecektir.
5.14.2 De¤erleme Uzman›n›n potansiyel olarak olumsuz
bir etkiye sahip olabilecek bir tehlikeli veya zehirli maddenin mevcut oldu¤una herhangi bir sebepten ötürü inan-
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mas› durumundaysa, De¤erleme Uzman›, bu endiflesi konusunda derhal müflteriyi bilgilendirecek ve müflteriden
bu hususla ilgili sorunlar› çözümlemek için gerekli ad›mlar› atmas›n› isteyecektir. Bu endiflesini gizli ve özel bir
flekilde ele almakla De¤erleme Uzman›, ilgili mülkün
de¤erini etkileyebilecek bu bilgiyi gizli tutmufl olacakt›r.
5.15 De¤erleme Uzmanlar›n›n tehlikeli veya zehirli
maddeleri veya durumlar› gözlemleme, yerlerini tespit
etme ve belirleme sorumluluklar›na iliflkin rehber bilgiler, zaman zaman farkl›l›k gösterebilece¤i gibi mevzuatlar aras›nda da de¤iflkenlik göstermektedir. Genelde çevresel koflullar›n niteli¤ini, kapsam›n› ve fiziksel etkilerini tespit etmek, De¤erleme Uzmanlar›n›n hizmet kapsam› d›fl›ndad›r.
5.16 Tehlikeli veya zehirli maddeler ile ilgilenirken De¤erleme Uzman›, tüm ilgili hususlar› gizli bir flekilde
araflt›rmal› ve böylece mülk ile ilgili herhangi bir zamans›z spekülasyona yol açmamal›d›r.
5.17 Tehlikeli veya zehirli maddelere iliflkin hususlar
hakk›nda çok fazla bilgi sahibi olmayan bireylerin, bu
tür maddelerin fiziksel bir etkisinin olmas› halinde olumsuz bir ekonomik tepkinin olmas› gerekti¤ini varsaymas› s›k rastlanan bir olayd›r. Pazarda geçmiflte yaflanan
olaylar, halk›n genel alg›lama seviyesi ile bu tür maddelerin mevcudiyetinin pazarda yaratt›¤› etki aras›nda
önemli farkl›l›klar oldu¤unu göstermifltir ve göstermeye
de devam etmektedir. De¤erlemenin buradaki rolü genelde ileri sürülen ama muhtemelen de hatal› olan bu tür

varsay›mlar›n önüne geçmek ve önemli tüm etkenleri
dikkatli bir flekilde göz önünde bulundurup yetkin pazar
araflt›rmalar› yaparak De¤erleme Raporlar›nda bu duruma iliflkin pazar yaklafl›mlar›n› yans›tmakt›r.
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6.0 Yürürlük Tarihi
6.1. Bu Uluslararas› De¤erleme K›lavuz Notu, 31 Ocak
2005 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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