K›lavuz Notlar›

Uluslararas› De¤erleme K›lavuz Notu, No.11
De¤erlemelerin Gözden Geçirilmesi
1.0 Girifl
1.1 Bir de¤erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs›z bir hüküm ile bir De¤erleme Uzman›n›n çal›flmas›n›n bir baflka De¤erleme Uzman› taraf›ndan gözden geçirilmesidir.
1.2 De¤erleme Raporlar›n›n do¤rulu¤unu, uygunlu¤unu
ve kalitesini temin etmek gerekti¤inden de¤erlemelerin
gözden geçirilmesi, mesleki teamülün ayr›lmaz bir parças› haline gelmifltir. Bir de¤erlemenin gözden geçirilmesinde de¤erlemenin do¤rulu¤u, tutarl›l›¤›, makul ölçüler dahilinde olup olmad›¤› ve eksiksiz olup olmad›¤›
göz önüne al›n›r.
1.2.1 Bir de¤erlemenin gözden geçirilmesinde inflaat maliyetleri, mülk gelirleri, yasal ve vergi ile ilgili hususlar
veya çevresel sorunlar hakk›nda ihtisas sahibi uzmanlardan al›nacak görüfller de kullan›labilir.
1.2.2 Bir de¤erleme incelemesi, gözden geçirilmekte
olan de¤erlemenin itibar› ve güvenilirli¤ini sa¤lamas›n›n
yan› s›ra afla¤›daki konular üzerinde odaklanmak suretiyle de de¤erlemenin gücünü test eder:
1.2.2.1 Kullan›lan verilerin ve yap›lan sorgulamalar›n
yeterlili¤i ve konuyla ilgisi
1.2.2.2 Kullan›lan yöntemlerin ve tekniklerin uygunlu¤u;
1.2.2.3 Analizlerin, görüfllerin ve var›lan sonuçlar›n uygun ve makul olup olmad›¤›; ve
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1.2.2.4 Sunulan ürünün genel olarak Genel Kabul Görmüfl De¤erleme ‹lkeleri’ni (GKD‹) sa¤lay›p sa¤lamad›¤›
veya afl›p aflmad›¤›.
1.3 De¤erleme incelemeleri, birçok farkl› sebepten ötürü
gerçeklefltirilebilir. Bu sebepler:
1.3.1 Finansal raporlama ve varl›k yönetimi için yap›lan
araflt›rmalar
1.3.2 Yasal ifllemler ve özel vakalarda uzman görüfllerinin bildirilmesi
1.3.3 ‹fl kararlar› için bir esas oluflturmak.
1.3.4 Afla¤›daki durumlarda, bir raporun, düzenleme hükümlerine uygunluk sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›n tespit edilmesi
1.3.4.1 De¤erlemelerin ipotekli konut kredilerinin verilmesi sürecinin bir parças› olarak kullan›ld›¤›, özellikle
de ipotek kredilerinin hükümet taraf›ndan sigortaland›¤›
veya düzenlendi¤i durumlarda,ve
1.3.4.2 De¤erleme Uzmanlar›n›n, ba¤l› olduklar› mevzuat›n kapsad›¤› yasal standartlar› ve flartlar› sa¤lay›p
sa¤lamad›klar›n›n test edilmesi zorunlu oldu¤unda.

nu kabul eden herhangi bir De¤erleme Uzman›na uygulanabilmektedir.

2.0 Kapsam
2.1 Bu K›lavuz Notu’nun hükümleri, de¤erleme incelemelerinin gelifltirilmesi ve raporlanmas›nda uygulanmaktad›r.
2.2 Bu K›lavuz Notu, bir denetmen veya yönetici kademesinde olup da bir de¤erleme incelemesini imzalayan
ve böylece inceledi¤i fleyin içeri¤inden sorumlu oldu¤u-

3.0 Tan›mlar
3.1 De¤erleme ‹ncelemesi. Çeflitli türleri ve amaçlar›
olan bir de¤erleme görevidir. Tüm de¤erleme incelemelerinin temel özelli¤i, bir De¤erleme Uzman›n›n bir baflka De¤erleme Uzman›n›n çal›flmas›n› ele al›rken tarafs›z
bir yarg› uygulamas› gereklili¤idir. Bir de¤erleme incelemesi, gözden geçirilmekte olan de¤erlemede var›lan
de¤er sonucunun ayn›s›n› destekleyebilece¤i gibi bu var›lan sonuçtan farkl› bir sonuç da elde edebilir. De¤erleme incelemeleri, yap›lan de¤erlemenin güvenilirli¤ini
kontrol eden ve ayn› zamanda bu de¤erlemeyi gerçeklefltiren De¤erleme Uzman›n›n yapt›¤› çal›flman›n De¤erleme Uzman›n›n bilgisi, deneyimi ve ba¤›ms›zl›¤›na iliflkin gücünü de kontrol etmektedir.
Baz› ülkelerde bir de¤erleme incelemesi ayn› zamanda
ilk de¤erlemeyi gerçeklefltirmifl olan de¤erleme firmas›nda çal›flan bir baflka De¤erleme Uzman› taraf›ndan
gerçeklefltirilmifl bir güncelleme olarak da kabul edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›ndaki de¤erleme kurulufllar›, bir
de¤erlemenin mesleki standartlara göre gerçeklefltirilmifl
olmas›n› temin eden incelemeler (gözden geçirilmekte
olan de¤erlemede kullan›lan de¤erleme esaslar›n›n kabul
edildi¤i durumlarda), var›lan de¤er sonucunu destekleyen veya bu sonuçla mutab›k olan genel piyasa bilgilerini kan›tlayan incelemeler ve gözden geçirilmekte olan
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de¤erlemede kullan›lm›fl özel verileri ayn› gruptan karfl›laflt›r›labilir nitelikteki di¤er veriler ile birlikte ele alan
incelemeler gibi örne¤in idari (uygunluk) incelemeler,
teknik incelemeler, masaüstü incelemeler, alan incelemeleri gibi inceleme türleri aras›ndaki farkl›l›klar›
ay›rt etmektedir.
3.2 ‹dari ‹nceleme (Uygunluk ‹ncelemesi). De¤erlemenin bir mülkün sat›n al›nmas› veya sat›lmas› gibi bir
karar›n verilmesi amac›yla kullan›laca¤› durumlarda
özen gösterilerek gerçeklefltirilmifl olan bir de¤erleme
hizmeti için bu de¤erlemenin müflterisi veya kullan›c›lar› taraf›ndan gerçeklefltirilen bir de¤erleme incelemesidir. Bir De¤erleme Uzman›, gerekli zamanlarda bu ifllemlerde bir müflterisine yard›mc› olmak üzere bir idari
inceleme gerçeklefltirebilir. Bir idari inceleme ayr›ca bir
de¤erlemenin belirli bir piyasan›n uygunluk flartlar›na
veya yönergelerine uygun olup olmad›¤›n› veya bunlar›
afl›p aflmad›¤›n› ve asgari olarak da Genel Kabul Görmüfl
De¤erleme ‹lkeleri’ne (GKD‹) uygun olup olmad›¤›n›
tespit etmek amac›yla da gerçeklefltirilebilir.
3.3 Teknik ‹nceleme. Bir De¤erleme Uzman› taraf›ndan
gözden geçirilmekte olan raporda yer alan analizlerin,
görüfllerin ve var›lan sonuçlar›n uygun, makul veya desteklenebilir nitelikte olup olmad›klar›na dair bir görüfl tesis etmek amac›yla gerçeklefltirilen bir de¤erleme incelemesidir.
3.4 Masaüstü ‹ncelemesi. Ba¤›ms›z bir flekilde teyit
edilebilecek veya edilemeyecek olan ve sadece raporda

sunulan verilerle s›n›rl› olan bir de¤erleme incelemesidir. Genelde bir kontrol listesine ba¤l› olarak gerçeklefltirilir. De¤erleme raporunu inceleyen kifli, hesaplamalar›n do¤rulu¤unu, verilerin makul ölçüler çerçevesinde
olup olmad›¤›n›, kullan›lan yöntemin uygunlu¤unu ve
müflterinin verdi¤i talimatlara, yasal flartlara ve mesleki
standartlara uygun olup olmad›¤›n› kontrol eder. Ayr›ca
bkz. Saha incelemesi.
3.5 Saha ‹ncelemesi. De¤erleme konusunu oluflturan
mülkün d›fl›n›n ve bazen de içinin teftifl edilmesini ve
muhtemelen de raporda sunulan verileri teyit etmek amac›yla da karfl›laflt›r›labilir nitelikteki mülklerin teftiflini
içeren bir de¤erleme incelemesidir. Genelde bir masaüstü incelemede incelenen maddeleri kapsayan bir kontrol
listesi kullan›larak gerçeklefltirilir ve ayr›ca piyasa verilerinin teyidini, ilave veriler toplanmas› amac›yla bir
araflt›rma yap›lmas›n› ve raporun haz›rlanmas› s›ras›nda
kullan›lan yaz›l›m›n do¤rulanmas›n› da içerebilir. Ayr›ca
bkz. Masaüstü incelemesi.
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4.0 Muhasebe Standartlar›yla ‹lgisi
4.1 Muhasebe standartlar› ile De¤erleme uygulamalar›
aras›ndaki iliflki UDU 1’de aç›klanm›flt›r.

5.0 K›lavuz
5.1 Bir De¤erleme ‹ncelemesini yürütürken ‹nceleme
De¤erleme Uzman›,
5.1.1 De¤erleme ‹ncelemesi’nin müflterisini ve planlanan kullan›m amac›n›, ‹nceleme De¤erleme Uzman›n›n
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görüflleri ile vard›¤› sonuçlar›n planlanan kullan›m
amaçlar›n› ve bu görevlendirmenin amac›n› belirtmeli;
5.1.2 De¤erlemenin konusunu oluflturan mülkü, de¤erleme incelemesinin tarihini, gözden geçirilmekte olan rapor çerçevesinde de¤erlenen mülkiyet hakk›n›, gözden
geçirilmekte olan raporun tarihini, gözden geçirilmekte
olan rapora iliflkin görüflün geçerlilik tarihini ve gözden
geçirilmekte olan raporu tamamlayan De¤erleme Uzman›n›n/lar›n›n ad(lar)›n› belirtmeli;
5.1.3 Gerçeklefltirilecek inceleme sürecinin kapsam›n›
aç›klamal›;
5.1.4 De¤erleme incelemesinde kullan›lan tüm varsay›mlar› ve s›n›rlay›c› koflullar› belirtmeli;
5.1.5 Bu göreve uygulanabilecek iflin kapsam›na giren
incelenmekte olan raporun eksiksizli¤ine iliflkin bir görüfl belirtmeli;
5.1.6 Verilerin ve verilerde yap›lan her tür ayarlaman›n
yeterlili¤i ve ilgili olup olmad›¤›na dair bir görüfl belirtmeli;
5.1.7 Kullan›lan yöntemlerin ve tekniklerin uygunlu¤una
iliflkin bir görüfl belirtmeli ve gözden geçirilmekte olan
rapor ile mutab›k olunan hususlar› veya olunmayan hususlar› sebepleriyle birlikte aç›klamal›;
5.1.8 ‹ncelenmekte olan çal›flmada kullan›lan analizlerin,
görüfllerin ve bu çal›flmada var›lan sonuçlar›n uygun,
makul ve desteklenebilir nitelikte olup olmad›¤›na dair
bir görüfl belirtmelidir.

5.2 Bir De¤erleme incelemesinin sonuçlar›n› rapor ederken ‹nceleme De¤erleme Uzman›,
5.2.1 Müflterinin ve amaçlanan kullan›c›lar›n kimliklerini, bu görevlendirmenin sonuçlar›n›n planlanan kullan›m
amac›n› ve bu görevlendirmenin amac›n› belirtmeli;
5.2.2 Yukar›da 5.1.1 ile 5.1.4 paragraflar›nda belirtilmesi gerekti¤i bildirilen bilgilere yer vermeli;
5.2.3 Uygulanan inceleme sürecinin özelli¤ini, kapsam›n› ve ayr›nt›lar›n› belirtmeli;
5.2.4 Yukar›da 5.1.5 ile 5.1.8 paragraflar›nda gerekli görülen görüflleri, sebepleri ve var›lan sonuçlar› belirtmeli;
5.2.5 ‹lgili tüm bilinen bilgilerin dahil edilip edilmedi¤ini belirtmeli;
5.2.6 ‹nceleme raporuna imzal› bir Uygunluk Beyan› eklemelidir.
5.3 ‹nceleme De¤erleme Uzman›, de¤erlemenin ard›ndan meydana gelen ve mülkü veya piyasay› etkileyen
olaylar› göz önüne almamakla beraber sadece de¤erlemenin yap›ld›¤› anda piyasada var olan bilgileri kullanmal›d›r.
5.4 De¤erleme raporunun sonuçlar›yla mutab›k kal›nan
veya kal›nmayan unsurlar› ve bunlar›n sebeplerini ‹nceleme De¤erleme Uzman› eksiksiz olarak aç›klamal›d›r.
5.4.1 ‹nceleme De¤erleme Uzman›n›n bir de¤erleme raporunun sonuçlar›yla mutab›k kalmas› durumunda bu
mutabakat›n sebepleri eksiksiz olarak belirtilmeli ve
aç›klanmal›d›r.
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5.4.2 ‹nceleme De¤erleme Uzman›n›n bir de¤erleme raporunun sonuçlar›yla mutab›k kalmamas› durumunda bu
hususun sebeplerini eksiksiz olarak belirtmeli ve aç›klamal›d›r.
5.4.3 ‹nceleme De¤erleme Uzman›n›n, De¤erleme Uzman›n›n kulland›¤› tüm bulgulara ve bilgilere sahip olmamas› durumunda, vard›¤› sonuçlar üzerindeki s›n›rlamalar› aç›klamal›d›r.
5.5 Üstlenilen çal›flman›n kapsam›n›n yeni bir de¤erleme
yap›lmas› için yeterli bulunmas› durumunda bu De¤erleme, Uluslararas› De¤erleme Standartlar›’n›n flartlar›na
ve UDES Davran›fl Kurallar›’na uygun olmal›d›r.
6.0 Yürürlük Tarih
6.1 Bu Uluslararas› De¤erleme K›lavuz Notu, 30 Nisan
2003 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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