K›lavuz Notlar›

Uluslararas› De¤erleme K›lavuz Notu No. 14
Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinde Mülklerin
De¤erlemesi
1.0 Girifl
1.1. Bu K›lavuz Notunun amac› Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinde faaliyet gösteren kurumlar›n sahip oldu¤u varl›klar veya mülkiyet haklar›n›n de¤erlemesi üzerine aç›klama ve rehberlik sa¤lamakt›r. Bu K›lavuz Notu kabul
edilmesi gereken çeflitli mülkiyet haklar› aras›nda ayr›mlar yapmakta ve finansal raporlama ve düzenleyici otoriteleri, mahkemeleri, finansç›lar, yat›r›mc›lar, do¤al kaynak ticareti yapanlar ve Yeralt› Ürünleri Endüstrileriyle
ilgili mülklerin de¤erleme hizmetlerinin di¤er kullan›c›lar› taraf›ndan anlafl›lmas› gereken kavramlar› anlatmaktad›r.
1.2. Yeralt› Ürünleri Endüstrileri varl›klar›n›n güvenilir
de¤erlemesi, do¤al kaynak mülklerindeki haklar da dahil
olmak üzere dünyan›n ekonomik temelinin bir bilefleni
olan Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinin devaml›l›¤›n› desteklemek için gerekli olan sermayenin mevcudiyetini
sa¤lamak, Maden ve Petrol do¤al kaynaklar›n›n verimli
kullan›m›n› teflvik etmek ve sermaye piyasalar›na olan
güveni sürdürmek için gereklidir.
1.3. Yeralt› Ürünleri Endüstrileri, Maden Endüstrisi ve
Petrol Endüstrisini içermektedir, ancak topraktan su ç›karma üzerine odaklanan faaliyetleri içermez
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1.4. Maden ve Petrol Endüstrileri bir dizi mülkiyet, ifllem
ve ölçme aflamalar›ndan geçebilen do¤al kaynaklar›n
topraktan ç›karma ifllemi olarak tan›mlanabilir. De¤erleme Uzmanlar› ve de¤erleme hizmetlerinin kullan›c›lar›
için bu aflamada tafl›nmaz mülkiyet, kiflisel mülkiyet ve
flirket haklar›n›n aras›nda bir ayr›m yap›lmas› önemlidir.
Finansal raporlama bu haklar›n girdi¤i çeflitli varl›k s›n›flar›n›n tan›nmas›n› gerektirebilir. Buna ek olarak, uygulama ne olursa olsun yap›lacak ve kamu menfaati gözetilecek de¤erlemeler için bu ayr›mlar›n aç›k ve tam
olarak anlafl›lmas› flartt›r.
1.5. Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinin de¤erlemesi a¤›rl›kl› olarak ço¤u zaman Teknik Uzmanlar veya endüstriye
özgü di¤er akredite uzmanlar taraf›ndan sa¤lanan bilgiye
dayanmak zorundad›r.
1.6. Yeralt› Ürünleri Endüstrilerini di¤er endüstrilerden
veya ekonomik sektörlerden ay›ran tipik özelliklerinden
biri ç›kar›ld›ktan veya harcand›ktan sonra sadece özel
hallerde do¤al olaylar sonucu yenilenmesi veya yeniden
oluflmas›d›r. Örnek olarak, do¤al yoldan sular›n tafl›mas›
sonucu madenlerin yeniden birikmesi veya jeotermal s›v›lar verilebilir. Üretimin yolu do¤al kaynaklar›n gayrimenkulün bir parças›n› oluflturan topraktan ç›karmakt›r.
1.6.1. Yeralt› Ürünleri Endüstrisine ba¤l› olarak ç›kar›lacak olan ekonomik menfaat sa¤layan do¤al kaynaklar›n
tam olarak miktar› ve kalitesi De¤erlemenin Yürürlük
Tarihinde genellikle bilinmez.

1.7. Azalan ve tüketilen do¤al kaynaklara afla¤›dakiler
dahildir, ancak sadece bunlarla s›n›rl› de¤ildir:
1.7.1. bak›r, alüminyum, alt›n, demir, manganez, krom,
kobalt, çinko, kurflun, gümüfl, kalay, tungsten, uranyum,
platin grubu madenler gibi metal ihtiva eden metalik madenler;
1.7.2. kömür, potasyum, fosfatlar, sülfür, magnezyum,
kireç tafl›, tuz, madeni kum, elmaslar ve di¤er k›ymetli
tafllar gibi metal olmayan madenler;
1.7.3. kum, çak›l, k›r›lm›fl tafl ve boyutlu tafllar gibi inflaat malzemeleri;
1.7.4. petrol, do¤algaz, s›v› do¤algaz, di¤er gazlar, a¤›r
petrol ve di¤er petrol kumlar› gibi petrol yataklar›.
1.8. Maden ve Petrol Endüstrilerinin üretim ve nakliye
aflamalar›nda anlafl›lmas› gereken z›tl›klar vard›r:
1.8.1. Yukar›daki 1.7.1., 1.7.2., ve 1.7.3. maddeleri yüzey madencili¤i (aç›k çukur, aç›k kal›p, aç›k kesim veya
soyma yoluyla madencilik; inflaat malzemesi üretmek
için kullan›lan bir tafl oca¤› da yüzey madeni olarak düflünülür) veya yer alt› madencili¤i yoluyla k›ymetli madenler ç›karan maden endüstrisi ürünlerini içerir. Baz›
madenler kuyular yoluyla (örne¤in sülfür ç›kar›lmas›),
ve çeflitli tuzlar ve uranyum madenleri gibi yerinde su ile
y›kanarak (solüsyon madencili¤i) ç›kart›l›r. Di¤er baz›
ç›karma ifllemlerinde su kütlelerinin taban›n›n taranmas›
yoluyla çak›l, maden tuzlar›, elmas, ve alüvyon alt›n› ç›kart›l›r. Sudan ç›kart›lan maden ürünlerinden kaya tuzu
(mutfak tuzu) ve magnezyum da maden endüstrisinin bir
parças›d›r.
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1.8.2. Maden Rezervlerinin ilaveleri ile birlikte ço¤unlukla uzayan önceden planlanm›fl bir kaz› aflamas› vard›r.
Kaz› tamamland›ktan sonra kaz› alan›nda art›k ekonomik
olarak kazan›labilecek bilinen bir varl›k kalmaz.
1.8.3. Yukar›daki paragraf 1.7.4.’de belirtilen hammaddeler, yeryüzü kabu¤una sondaj yapmak suretiyle aç›lan
kuyulardan de¤erli ürünler ç›karan Petrol Endüstrisi taraf›ndan üretilir. Baz› ç›kartma ifllemlerinde örne¤in petrol
kumunun ve tortulu petrolün aç›k çukur maden ç›karma
yöntemiyle ç›kar›lmas› gibi madencilik yöntemleri de
kullan›l›r. Kat› bir varl›¤›n ç›kar›lmas› s›v› varl›klar›n ç›kar›lmas›ndan daha yo¤un iflçilik gerektirir. Petrol ve do¤al gaz ç›kartma ifllemleri, pompalamak, vanalar› kullanmak, zaman zaman da kuyu bak›m veya kuyu tamir ekiplerine baflvurmak suretiyle tek bir kifli taraf›ndan bile
idare edilebilir.
1.8.4. Petrol Endüstrisinin s›kl›kla ham petrol için birden
fazla ekonomik ç›karma aflamas› vard›r. Bafllang›çtaki
(ilk) ç›karma aflamas›n›n sonunda o petrol rezervindeki
ham petrolün ço¤u yerinde kalabilir. ‹kincil ve/veya zenginlefltirilmifl geri kazan›m yöntemleri daha fazla petrol
ve do¤algaz elde etmek için uygulan›r. Genel olarak bulunan ilk petrolün büyük bir yüzdesi üretim faaliyetinin
sonunda yerinde kal›r.
1.8.5. Maden ve Petrol Endüstrisi aras›ndaki di¤er önemli bir fark ise iflleme tesisleri ve alt yap› için arazi yüzeyi gereksinimleridir. Petrol ve do¤algaz kuyusu faaliyetleri için nispeten daha küçük bir yüzey yeterlidir. Bir ma-

den ç›karma iflinde ise, at›k malzemeler ve hafriyat›n dökülmesi için genifl bir alana, ayr›ca uygun olmas› halinde aç›k çukura da ihtiyaç duyulmaktad›r.
1.8.6. Ham petrol, do¤al gaz ve rafineride ifllenmifl petrol ürünleri ço¤unlukla pazarlara veya limanlara boru
hatt› ile tafl›n›r. Bunun aksine kaz›larak yer alt›ndan ç›kar›lan ürünler ise genellikle pazarlara veya limanlara tren
yolu veya kamyonlarla nakledilir, bu da farkl› bafllang›ç
maliyetleri ve çevresel etkiler ortaya ç›kar›r.
1.9. Maden ve Petrol Endüstrilerinin her ikisi de tüm
dünyada büyük sanayilerdir. Ürünleri, ham ve ifllenmifl
malzemeler olarak enerji üretimi, inflaat, ulafl›m ve iletiflim gibi di¤er alt sanayiler için son derece gereklidir.
1.10. Maden ve Petrol kaynaklar›n›n araflt›r›lmas› yüksek
riskli bir faaliyettir. Üretimin teknik ve ekonomik olabilirli¤ini belirlemek için büyük bir çal›flma ve inceleme
gerekir. Maden ve Petrol kaynaklar›n›n büyük ço¤unlu¤u üretim aflamas›na ulaflmaz.
1.11. Yeralt› Ürünleri Endüstrisinin do¤al kaynakl› maddelerden temin edilen gelece¤e yönelik net kazanç veya
potansiyel kazanç girdileri ana de¤er kayna¤›d›r. Net kazançlar do¤al kaynak maddesinin tipine, mal pazarlar›n›n devresel özellikleri ve fiyatlara ve üretim oran›nda ve
maliyetlerdeki de¤iflmelere ba¤l› olarak y›ldan y›la de¤iflebilir.
1.12. Maden ve Petrol do¤al kaynaklar›, Maden ve Petrol Rezervlerinin, Maden ve Petrol Kaynaklar›n›n veya
Kaynaklar›n bulunma potansiyelinin olufluna göre de¤er-
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lendirilir. Bu tür Rezervler/Kaynaklar›n miktar ve kalitesi de¤iflen ekonomik ve teknik ilerlemeler ve kuyu açmadaki baflar›ya göre zaman içerisinde de¤iflebilir. Buna
ra¤men sonuçta hepsi s›n›rl›d›r ve zaman içerisinde tükenirler.
1.13. Yeralt› Ürünleri Endüstrisinde kaz› yapma ve ham
maddelerin ifllenmesinde kullan›lan sabit varl›klar ve
özel kullan›m amaçl› tesis ve ekipmanlar›n (bkz. Terminoloji Sözlü¤ü) iflyerindeki üretimden ayr›ld›ktan sonra
hemen hemen çok az bir de¤eri olur veya hiç olmaz.
1.14. Tetkik alan›n›n, ekonomik olarak ç›kar›lmas›
mümkün görülen Maden veya Petrol rezervlerinin var olmas› halinde belli bir de¤eri vard›r. Tetkik alanlar› üzerindeki haklar piyasada al›nabilir ve sat›labilir. Bu tür ifllemler ço¤unlukla, tar›msal, opsiyon veya ortak giriflim
anlaflmalar› gibi k›smi haklar içerir.
1.14.1. Tetkik alanlar›n›n de¤eri büyük ölçüde yüzey ve
yüzey alt› jeoloji ve ilgili bilgiler ile bunun yorumuna
ba¤l›d›r. Maden yata¤› keflfedilip ç›kar›l›ncaya kadar
mülkün içerisinde kalmas› nedeniyle özellikleri hakk›nda çok az fley bilinir.
1.14.2. Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinin yataklar› genellikle uzak bölgelerde yer almaktad›r ve genellikle büyük
ölçüde veya tamamen toprak yüzeyinin alt›na gömülüdür. Hatta su kütlelerinin dibindeki zeminin alt›nda veya
deniz alt›nda bulunmaktad›rlar.
1.15. Tafl›nmaz mülkiyet haklar›, tesis ve ekipmanlar ile
çevresel yükümlülük flartlar›n›n (yükümlülükler ve mülk

iyilefltirmeleri olarak) kal›nt› de¤erleri Yeralt› Ürünleri
Endüstrileri mülklerinin de¤erleme ifllemiyle ilgili di¤er
faktörlerdir.
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2.0. Kapsam
2.1. Bu K›lavuz Notu Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinin
varl›klar› ve haklar›n›n de¤erlemesi konusunda belirli k›lavuz bilgileri sunar. Uluslararas› De¤erleme Standartlar› (UDES 1, 2 ve 3) Uluslararas› De¤erleme Uygulamalar› (UDU 1 ve 2) ve K›lavuz Notlar›n›n (KN) uygulanmas› için ek K›lavuz Bilgiler vermektedir. Bunun yan›nda Yeralt› Ürünleri Endüstrileri aç›s›ndan afla¤›daki K›lavuz Notlar›na da baflvurulmas› uygun olacakt›r
KN 1 Tafl›nmaz Mülk De¤erlemesi;
KN 2 Kira Haklar›n›n De¤erlemesi;
KN 3 Fabrika ve Ekipman De¤erlemesi;
KN 4 Maddi Olmayan Varl›klar›n De¤erlemesi;
KN 6 fiirket De¤erlemesi;
KN 8 Finansal Raporlama ‹çin Maliyet Yaklafl›m›; ve
KN 9 Pazar De¤eri Esasl› ve Pazar De¤eri D›fl› De¤er
Esasl› De¤erlemeler için ‹ndirgenmifl Nakit Ak›fl› Analizi.
2.2. Bir endüstriyel su kayna¤›n›n ve su depolama sisteminin mülkiyeti ve buna iliflkin haklar, Yeralt› Ürünleri
Endüstrilerindeki mülklerin de¤erlemesinde önemli bir
bilefleni oluflturabilirler. Su haklar› araziye ba¤l› olabilir
veya baflka bir yerden elde edilebilir. Güvenli bir su tedari¤i için iflletme d›fl› suyun nakledilmesi ve depolanmas› için baz› haklar ve tesisler gerekli olabilir. Bu hak-
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lar›n katk›lar›n›n de¤erlendirilmesi De¤erleme Uzman›
taraf›ndan çözülmesi gereken özel sorunlard›r. Ancak bu
K›lavuz Notu suyun mülkiyeti, bunun üzerindeki haklar,
nakledilmesi ve depolamas›n›n de¤erlemesiyle ilgili k›lavuzluk bilgileri vermemektedir.
2.3. Pazara özgü finansal raporlama prosedürlerinin geçerli oldu¤u veya düflünüldü¤ü hallerde de¤erleme Uzmanlar› bu K›lavuz Notu ile ba¤lant›l› olarak UDU 1, Finansal Raporlama ‹çin De¤erleme bölümünün hükümlerine riayet etmelidirler. Baz› ülkelerde menkul k›ymet
borsalar› ve yönetimleri Maden ve Petrol Endüstrileri
için UDES hükümlerinin önüne geçen belirli raporlama
koflullar›n› flart koflabilirler.
2.4. Yeralt› Ürünleri Endüstrileri mülk ve haklar›n›n de¤erlemesinin yap›lmas› ve rapor edilmesine k›lavuzluk
etmek için yukar›daki paragraf 2.1.’e uygun olarak ek
bilgiler sa¤larken bu K›lavuz Notunun hükümleri uluslararas› de¤erleme standartlar›n›n mevcut bask›s›n›n baflka
yerlerdeki hükümlerinin yerini almaz

3.2. Tetkik Alan› veya Sahas›. Maden ve Petrol yataklar› için aktif olarak araflt›rmas› yap›lan ancak ekonomik
fizibilitesi henüz tespit edilmemifl bir maden veya petrol
tafl›nmaz mülkiyeti.
3.3. Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinde Fizibilite Çal›flmalar›. Bir maden veya petrol yata¤› için yap›lan tüm jeolojik, mühendislik, iflletme, ekonomi, pazarlama, çevre,
mevzuat ve di¤er ilgili faktörlerin ayr›nt›l› olarak incelendi¤i kapsaml› bir çal›flma. Çal›flma, iflletme veya bir
finansal kurulufl için ifle devam etme veya kredilendirme
kararlar› aç›s›ndan, maden ve petrol üretimi için mülkün
gelifltirilmesi konusunda nihai karar vermesine temel
olabilecektir. Ayr›ca Bkz. Ön Fizibilite Çal›flmas›.
3.4. Maden. ‹nsanl›¤a yararl› ve/veya onlar taraf›ndan
bir de¤er atfedilen ve yeryüzü kabu¤u üzerinde veya
içinde bulunan do¤al olarak oluflmufl herhangi bir madde. Bu K›lavuz Notunun amac›na uygun olarak madenler, metalik madenler, endüstriyel madenler, bileflimler,
k›ymetli tafllar ve yak›t madenlerini içerir; ancak madenler farkl› olarak tan›mlanan petrolü içermez.
3.5. Maden Rezervleri. Combined [Mineral] Reserves
International Reporting Standard Committee (CRIRSCO) taraf›ndan tan›mland›¤› gibi: “Ölçülmüfl ve/veya
iflaretlenmifl bir maden kayna¤›n›n ekonomik olarak ç›kart›labilir bölümü. Bu maddelerin suland›r›lmas›n› ve
madde ç›kar›l›rken meydana gelebilecek kay›plar için
pay› içerir. Uygun bir de¤erlendirme yap›lm›fl olan fizibilite çal›flmalar› ile madencilik, metalurji, ekonomik,
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3.0. Tan›mlar
3.1. Yeralt› Ürünleri Endüstrileri. Yeryüzü kabu¤unun
üstünde, içinde veya kabu¤una yak›n yerlerde yer alan
do¤al kaynaklar›n bulunmas›, ç›kart›lmas› ve ilgili ifllemlerin yap›lmas› ile u¤raflan endüstrilerdir. Bu endüstriler Maden ve Petrol endüstrilerinden oluflur. Yeralt›
Ürünleri Endüstrisi topraktan su ç›karma üzerine odaklanan sanayi sektörünü içermez, ancak enerji içeri¤i nedeniyle jeotermal s›v›lar›n ç›kar›lmas›n› içerir.
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pazarlama, hukuki, çevresel, sosyal ve hükümet faktörlerini gerçekçi olarak varsayan düflünceleri ve de¤ifliklikleri içerir. Bu de¤erlemeler raporlama zaman›nda kaz›
yap›lmas›n›n do¤ru oldu¤unu gösterir. Maden rezervleri
artan güven s›ras›na göre Olas› Maden Rezervleri ve Kan›tlanm›fl Maden Rezervleri diye alt bölümlere ayr›l›r.”
The United Nations Framework Classification (UNFC)
bir maden rezervini ve onun alt bölümlerini UNFC kodlama sistemini uygulayarak benzer flekilde tan›mlar. Kamu finansal raporlamas› veya yasal raporlama amaçlar›
ile maden rezervlerinin tan›mlamas›nda UNFC veya di¤er bir tan›m› seçen kurumlar de¤erleme amaçlar› için
maden rezervlerinin CRIRSCO Kan›tlanm›fl ve Olas›
Maden Rezervleri kategorileri olarak mutabakat›n› yapmal›d›rlar.
3.6. Maden Kaynaklar›. CRIRSCO’nun tan›mlad›¤› gibi: “Ekonomik olarak ç›kar›lmas› için makul beklentileri olan belli biçim ve miktarda yeryüzü kabu¤unun içinde veya üzerindeki (bir yatak) bir madde yo¤unlaflmas›
veya malzemenin varl›¤›ndan do¤an ekonomik hak. Maden kayna¤›n›n yeri, miktar›, derecesi, jeolojik özellikleri ve devaml›l›¤› bilinmektedir, tahmin edilmifltir veya
belirli jeolojik kan›tlar ve bilgilere dayanarak yorumlanm›flt›r. Maden kaynaklar› artan jeolojik güven s›ras›na
göre Anlafl›lan, ‹flaretlenen ve Ölçülen kategorilerine ayr›l›rlar. Çal›flma sonunda ekonomik olarak ç›kar›lmas›
için makul olas›l›k olmayan yatak bölümleri maden kayna¤›na dahil edilmemelidir.”

The United Nations Framework Classification (UNFC)
bir maden kayna¤›n› ve onun alt bölümlerini UNFC kodlama sistemini uygulayarak benzer flekilde tan›mlar. Bu
K›lavuz Notunun amaçlar›na uygun olarak UNCF’nin
G4 (“Keflif Çal›flmas›”) kategorisinde tasnif edilen madenler maden kaynaklar›n›n d›fl›nda tutulur. Kamu finansal raporlamas› veya yasal raporlama amaçlar› ile maden
rezervlerinin tan›mlamas›nda UNFC veya di¤er bir tan›m› seçen kurumlar de¤erleme amaçlar› için CRIRSCO
Anlafl›lan, ‹flaretlenen ve Ölçülen Maden Kaynaklar› kategorileri olarak maden rezervlerinin mutabakat›n› yapmal›d›rlar.
3.7. Maden Endüstrisi. Maden ve maden ç›karma, iflleme ve pazarlamas› ifliyle u¤raflan kurumlar. Bu K›lavuz
Notu, rafine edilmifl madenlerin metal üreticileri veya
maden ürünlerinin nihai pazardaki perakendecilere da¤›t›m› ile ilgili varl›klar›, metal rafineleri veya maden iflleme tesisleri gibi kurumlar›n varl›klar›n› kapsamaz.
3.8. Petrol. Gaz, s›v› veya kat› hallerden hangisi olursa
olsun do¤al olarak oluflmufl hidrokarbonlar. ‹fllenmemifl
petrol ürünleri esas itibariyle ham petrol ve do¤al gazd›r.
3.9. Petrol Endüstrisi. Petrol arama ve ç›karma, ve ham
petrol ve ilgili gazlar› iflleme, rafine etme ve pazarlama
ile u¤raflan kurumlar. Bu K›lavuz Notu rafine petrol
ürünlerinin perakendecilere sat›fl›nda kullan›lan varl›klar›, petrol rafinelerini ve do¤al gaz iflleme tesislerinin varl›klar›n› kapsamaz.
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3.10. Petrol Rezervleri. Petrol Mühendisleri Derne¤i
(PMD) ve Dünya Petrol Kongresi (DPK)’n›n tan›mlad›¤› gibi: “Belli bir tarihten itibaren bilinen birikimlerden
ticari olarak ç›kar›lmas› beklenen petrol miktar›. Tüm
petrol rezerv tahminleri belli bir ölçüde belirsizlik tafl›r.
Bu belirsizlik, tahminin ve verilerin yorumunun yap›ld›¤› zamanda mevcut olan güvenilir jeolojik ve mühendislik verilerinin miktar›na ba¤l›d›r. Belirsizli¤in göreceli
derecesi, rezervleri ya kan›tlanm›fl veya kan›tlanmam›fl
ana kategorilerine ay›rmak suretiyle belirtilir. Kan›tlanmam›fl rezervlerin kan›tlanm›fl rezervlere göre ç›kar›lmas› daha belirsizdir ve bu kategori ç›kar›lmas›ndaki gittikçe artan belirsizli¤i ifade etmek için ayr›ca olas› ve
mümkün rezervler diye alt kategorilere de ayr›labilir”.
Kan›tlanm›fl rezervler geliflmifl ve geliflmemifl olarak da
kategorilere ayr›labilir.
The United Nations Framework Classification (UNFC),
petrol rezervlerini ve onun alt bölümlerini UNFC kodlama sistemini uygulayarak benzer flekilde tan›mlar.
3.11. Petrol Kaynaklar›. Bu K›lavuz Notunun maksad›na uygun olarak petrol kaynaklar› sadece Petrol Rezervleri ve Yedek Kaynaklardan meydana gelir. Petrol mühendisleri derne¤i (PMD)/Dünya Petrol Kongresi
(DPK), Amerika Petrol Jeologlar› Birli¤i (AAPG) ile
ba¤lant›l› olarak yedek kaynaklar› tan›mlad›¤› flekliyle
“Belli bir tarihte potansiyel olarak bilinen bir birikimden
ç›kar›labilece¤i tahmin edilen, ancak flu anda ticari olarak ç›kar›lmas› düflünülmeyen petrol miktar›d›r”.

The United Nations Framework Classification (UNFC),
petrol kaynaklar›n› ve onun alt bölümlerini UNFC kodlama sistemini uygulayarak benzer flekilde tan›mlar.
3.12. Yeralt› Ürünleri Endüstrisinde Ön Fizibilite
Çal›flmalar›. Tüm jeolojik, mühendislik, iflletme, ekonomik, pazarlama, çevre, mevzuat ve di¤er ilgili faktörlerin
yeterli bir ayr›nt› ile incelendi¤i belli bir maden veya petrol yata¤› için bir fizibilite çal›flmas› yap›lmas› karar›na
makul bir temel teflkil edecek bir çal›flmad›r.
3.13. Yeralt› Ürünleri Endüstrisinde ‹mtiyaz veya
“‹mtiyaz Hakk›”. Mülk sahibinin veya kiraya verenin
üretim masraflar› dahil edilmeden üretimden para veya
ürün olarak hissesidir. Bir “Öne Geçen ‹mtiyaz Hakk›”
herhangi bir kiraya verenin imtiyaz hakk›ndan ayr› ve
onun üzerinde kiraya veren d›fl›nda baflka bir kimseye
ödenen, üretim masraflar› dahil edilmemifl olarak üretilen maden veya petrolün hissesidir.
3.14. Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinde Teknik Uzman (bu K›lavuzun içerisinde Teknik Uzman olarak
an›lm›flt›r). Bir Yeralt› Ürünleri Endüstrisi de¤erlemesini destekleyen Teknik De¤erlendirmeden tam veya k›smi olarak sorumlu bir kiflidir. Teknik uzman konuyla ilgili uygun bir deneyime sahip olmal›d›r ve ülke mevzuat ve tüzüklerinin flart kofltu¤u, üyelerini veya lisans sahiplerini cezaland›rmaya yetkili bir profesyonel organizasyonun lisans›na sahip olmal›d›r. Akredite bir uzman
ayn› zamanda bir teknik uzman olmadan Teknik De¤erlemenin tüm veya k›smi sorumlulu¤unu yüklenemez.
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3.15. Yeralt› Ürünleri Endüstrisinde Teknik De¤erleme. Bir teknik uzman taraf›ndan haz›rlanan Yeralt›
Ürünleri Endüstrisi De¤erlemesini destekleyen ve bir de¤erleme raporunun ekine konan veya onun bir parças›
olan teknik bir belgedir.

4.2. Aral›k 2004’te Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu (UMSK), UFRS 6, Maden Kaynaklar›n›n Tetkiki ve De¤erlendirilmesi standard›n› yay›nlam›flt›r. Bu
standard›n hükümlerine göre kurumlar›n araflt›rma ve de¤erleme giderlerini “araflt›rma ve de¤erleme varl›klar›”
olarak kabul etmelerine izin verildi. Standart, bu varl›klar›n bafllang›çtaki maliyetlerine göre olmas›n› flart koflmaktad›r. Daha sonra, kurum kendi araflt›rma ve de¤erleme varl›klar›n› ölçmek için maliyet veya yeniden de¤erleme modelini (UMS 16 Mülk, Tesis ve Ekipman,
veya UMS 38 Maddi Olmayan Varl›klarda özetlendi¤i gibi) uygulamay› seçebilir.
4.2.1. Araflt›rma ve de¤erleme varl›klar› kavram› ve bu
varl›klar› oluflturan maliyetler yukar›da anlat›lan maliyet
ve de¤erleme modelleri için ayn› flekilde geçerlidir.
4.3. UFRS 6, paragraf 9’da flöyle denilmektedir: “Kurumlar, masraflar›n›n araflt›rma ve de¤erleme varl›klar›
olarak kabul edilmesi ile ilgili belli bir yöntem belirlemelidir ve bu politikay› sürekli olarak uygulamal›d›r. Bu
belirlemeyi yaparken belli maden kaynaklar›n›n bulunmas›yla ilgili olabilece¤ini düflündü¤ü masraflar› dikkate almal›d›r. Afla¤›da verilenler araflt›rma ve de¤erleme
varl›klar›n›n bafllang›çta ölçülmesi ifllemine dahil edilebilecek masraflar›n örnekleridir (bu liste sadece afla¤›dakilerle s›n›rl› de¤ildir)
• araflt›rma haklar›n›n edinilmesi;
• topografik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik etütler;
• keflif sondaj›;
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4.0. Muhasebe Standartlar›yla ‹lgisi
4.1. Ulusal GKMU’lar aras›nda, Maden veya Petrol kaynaklar›n›n keflif, bulufl, sat›n alma ve gelifltirilmesinden
rezervlerin ilk sat›lma veya kullan›lmas›na kadar “Yukar› Do¤ru Faaliyetlerin ölçülmesinde halen muhtelif yaklafl›mlar vard›r. Bu faaliyetler için yap›lan harcamalardaki son derece yüksek risk unsuru Yeralt› Ürünleri Endüstrilerinin tarihsel maliyet muhasebesinde iki ana yaklafl›ma yol açm›flt›r. Bunlar:
(a) Tüm “keflif ve de¤erlendirme maliyetleri” bu masraflar›n geri kazan›lmas›n›n mümkün olmamas›, veya masraflar›n ekonomik olarak geri al›nmas›n›n henüz belirli
olmamas› halinde (örn. “baflar›l› çabalar” yaklafl›m›n›n
uyarlamalar›) zarar yaz›l›r. Bu yaklafl›m›n uygulamas›nda, keflif ve de¤erleme faaliyetlerinin hangi maliyet tiplerini aktiflefltirilece¤i ve “baflar›”n›n belirlenmesinden
önce maliyetlerin ele al›n›fl flekli ile ilgili olarak de¤iflik
uyarlamalar› vard›r; ve
(b) Maden ve Petrol Rezervlerinin bulunmas› ve gelifltirilmesinde karfl›lafl›lan tüm giderler aktiflefltirilecek ve
bulunan rezervin maliyetinin (örn. “tam maliyet” yaklafl›m›) bir bölümü olarak ele al›nacakt›r.
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• çukur açmak;
• örnek almak; ve
• bir maden kayna¤›n›n ç›kar›lmas›n›n teknik fizibilitesi
ve ticari varl›¤›n›n de¤erlendirmesi ile ilgili faaliyetler”.
4.3.1. UFRS 6, paragraf 5 (a) “maden kaynaklar›n›n
aranmas› ve de¤erlendirilmesinden önceki faaliyetleri”
standard›n kapsam› d›fl›nda tutmaktad›r.
4.3.2. UFRS 6, paragraf 10 ek olarak flunu söylemektedir: “maden kaynaklar›n›n ç›kar›lmas›n›n teknik olarak
fizibilitesi ve ticari varl›¤› ortaya ç›kar›ld›¤›nda maden
kayna¤›n›n gelifltirilmesiyle ilgili harcamalar araflt›rma
ve de¤erleme varl›klar› olarak kabul edilmeyecektir.
Çerçeve ve UMS 38 Maddi Olmayan Varl›klar gelifltirmeden (veya bir iç projenin gelifltirme aflamas›) kaynaklanan varl›klar›n kabulü ile ilgili k›lavuzluk yapmaktad›r”.
4.3.3. Standard›n 20. paragraf›nda belirtilen gerçekler ve
koflullar araflt›rma ve de¤erleme varl›klar›n›n devreden
tutar›n›n geri kazanabilecek tutar› aflabilece¤ini, kurumlar›n bunun sonucu ortaya ç›kan herhangi bir de¤er azalmas›n› ölçüp aç›klamalar›n› flart koflmaktad›r. Bu varl›klardaki de¤er azalmas› seviyesi bir veya daha fazla nakit
üreten birimden meydana gelebilir. Bu da UMS 36’ya
göre müsaade edilen toplam seviyeden daha yüksektir.
4.3.4. UFRS 6 kapsam›nda bir maden kayna¤›, madenler, petrol, do¤al gaz, ve benzeri tekrar oluflmayan kaynaklardan meydana gelir (bak›n›z UFRS 6, Ek-A’da tan›mlanan terimler ve yukar›daki paragraflar 3.6. ve 3.11.).

4.4. De¤er belirlemenin bu K›lavuz Notunun hükümlerine göre yap›lmas›n› flart koflan UMSB standartlar› flunlar› içermektedir
• UMS 36, Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü. Varl›¤›n de¤erinin azald›¤›n› kesinlefltirmek için bir varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›n›n belirlenmesi (rezervleri ve kaynaklar› içeren varl›klar dahil). Bu ifllem, standartta tan›mland›¤› gibi “makul de¤er eksi satma maliyeti” ve/veya “kullan›m de¤eri”nin belirlenmesini flart koflmaktad›r.
• UFRS 3, fiirket Birleflmeleri. Bir flirketin sat›n al›nmas›yla edinilen varl›klar›n (rezervleri ve kaynaklar› içeren
varl›klar dahil) devreden tutar›n› belirlemek için; ve
• UMS 16, Mülk, Fabrika ve Ekipman. Kaz› operasyonlar›yla ilgili mülk, tesis ve ekipman›n yeniden de¤erlemesi (e¤er bu yol seçilirse).
4.5. Bu K›lavuz Notu, Maden ve Petrol Rezervlerinin
bulunmas› ve gelifltirilmesinde tarihsel maliyetin, bu tür
Rezervlerin kurulmas›ndan sonra gerçekleflebilir de¤erinin bir göstergesi olmad›¤›n› kabul etmektedir.
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5.0. K›lavuz Notu
5.1. De¤erleme Kavramlar›
5.1.1. Bu K›lavuz Notunun hükümleri, UDES Genel De¤erleme Kavramlar› ve ‹lkeleri’nde belirtilen genel kabul görmüfl de¤erleme ilkelerinin (GAVP) Yeralt› Ürünleri Endüstrilerine iliflkin De¤erlemelere uygulanmas›n›
sa¤lamak için tasarlanm›flt›r.
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5.1.2. De¤erin standard› UDES 1, Pazar De¤eri Esasl›
De¤erleme’de tan›mlanan pazar de¤eridir. UDES 2, Pazar De¤eri D›fl›ndaki De¤erleme Esaslar›na göre di¤er
baflka bir tip de¤erlemeye karar verilecekse De¤erleme
Uzman› taraf›ndan o de¤erin aç›k tan›m› verilmeli ve
UDES 3’te belirtildi¤i flekilde de¤erleme raporunda vurgulanmal›, aç›k ve anlafl›l›r bir flekilde aç›klanmal›d›r.
5.1.3. Maden ve Petrol Endüstrisi mülklerinin de¤erlemesine konu olan mülklerin do¤ru tan›mlanmas›, de¤erlemede kullan›lacak UDES Standartlar› ve K›lavuz Notlar›n›n do¤ru olarak seçilmesi yönünden önem arz etmektedir. Do¤al bir süreç sonucu meydana gelen Maden
ve Petrol, fiziki arazi ve tafl›nmaz mülkün bir parças›d›r.
Maden ve Petrolün mülkiyeti, üzerindeki haklar, arama
ve ç›karma hakk›, e¤er yasalarda aksine bir tan›m yoksa
bir tafl›nmaz mülkiyetidir. Maden ve Petrol, nakliye ve
iflleme s›ras›nda ise Kiflisel Mülkiyettir. Bir maden tafl
oca¤› veya petrol kuyusunun iflletilmesi madenlerin ve
petrolün tafl›nmas› ve ifllenmesinde oldu¤u gibi bir ifl faaliyetidir. Bu tür ifl faaliyetleri genel olarak tafl›nmaz
mülkiyet ve kiflisel mülkiyetin sahibi olan Yeralt› Ürünleri Endüstrisinde faaliyet gösteren bir flirket/kurum taraf›ndan yürütülür ve yürütülen faaliyetler iflletmenin süreklili¤i kavram›na katk›da bulunur.
5.1.4. Yeralt› Ürünleri Endüstrisi mülklerinin de¤erlemesinin önemli unsurlar›ndan biri de de¤erlemesi yap›lan tafl›nmaz mülkiyet haklar› ve di¤er ilgili haklar›n
do¤ru olarak tan›mlanmas›d›r.

5.1.5. Bir Yeralt› Ürünleri Endüstrisi mülkünün tafl›nmaz
mülk olarak pazar de¤erlemesi, o mülkün en verimli ve
en iyi kullan›m›na dayanmal›d›r. E¤er bu gibi kullan›mlar mümkün ise, mülkün madensiz veya petrolsüz kullan›mlar›n›n dikkate al›nmas›n› gerektirir. Mülkün ekonomik yarar›n› maksimize etmek için tetkik, gelifltirme veya iflletme stratejisi, veya mülkü kiralama potansiyelindeki de¤iflikliklere dikkat edilmesi gerekir.
5.1.6. En verimli ve en iyi kullan›m› belirlerken, De¤erleme Uzman› de¤erlemesi yap›lan mülkün en yüksek de¤er sonucunu verecek, fiziksel olarak mülkün, yap›lmas›
do¤ru, hukuken izin verilen, finansal olarak gerçekleflebilir en olas› kullan›m›n› belirlemelidir.
5.1.7. Pazar de¤erlemesini yaparken dikkate al›nabilecek
üç de¤erleme yaklafl›m› vard›r:
(a) Genel olarak dolayl› yollarla, (bkz. afla¤›daki paragraf 5.3.1.) Emsal Karfl›laflt›rma Yaklafl›m› (flirket de¤erlemesi için Pazar Yaklafl›m› olarak ifade edilir);
(b) Gelir (indirgeme) yaklafl›m›, pazar ile iliflkili indirgenmifl nakit ak›fl› da dahil
(c) Maliyet yaklafl›m› (flirket de¤erlemesi için Varl›k
Esasl› Yaklafl›m diye ifade edilir), Amortismana Tabi
Tutulmufl Yerine Koyma Maliyeti ve efl de¤er maliyet
analizi dahil.
5.1.8. Yukar›daki bir veya daha fazla de¤erleme yaklafl›mlar›n›n di¤erlerine tercihen kullan›ld›¤› hallerde gerekçe aç›klanmal›d›r.
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5.1.9. Maden ve Petrol do¤al kaynak mülkiyet haklar›na
uyguland›¤› gibi kullan›lan uygun de¤erleme yöntemleri
mülkteki arama veya gelifltirme aflamas›na ba¤l›d›r. Kolayl›k olmas› için bu tür Maden ve Petrol mülkleri, her ne
kadar bazen De¤erleme Uzman› veya teknik uzman›n
görüflüne tabi olsa da dört türe ayr›l›rlar.
• Tetkik alan›;
• Do¤al kaynak
• Gelifltirme mülkleri;
• Üretim mülkleri.
5.1.10. Tetkik Alan› paragraf 3.2.’de tan›mlanm›flt›r.
5.1.11. Do¤al kaynak, bir maden veya petrol yata¤› içermektedir. Ancak ekonomik olarak gerçekleflebilirli¤i bir
ön fizibilite çal›flmas› veya fizibilite çal›flmas› ile tasdiklenmemifltir.
5.1.12. Gelifltirme mülkleri genel olarak bir fizibilite raporuyla ekonomik olarak gerçekleflebilirli¤i kan›tlanm›fl
ancak henüz üretime bafllamam›fl mülklerdir.
5.1.13. Üretim mülkleri de¤erleme s›ras›nda maden veya
petrol üreten faaliyet içerir
5.1.14. Arama ve gelifltirmenin farkl› aflamalar› farkl›
risk seviyeleri tafl›rlar. Risk, sonuçta veya süreçte, maden veya petrol üretimiyle ilgilidir. Bir Tetkik Alan›, gelifltirme mülküne daha sonra üretim mülküne dönüflürken
risk alt›nda olan sermaye yat›r›m›n›n tutar› artmakta, yap›lacak ön fizibilite ve fizibilite çal›flmalar› da dahil teknik analizlerin yap›labilmesi ve dolay›s›yla risk faktörü-

nün azalt›lmas› için daha fazla teknik bilgiye ihtiyaç duyulmaktad›r.
5.1.15. Kullan›lan de¤erleme yaklafl›mlar› ve yöntemlerinin sonuçlar› tart›lmal› ve bir de¤erleme görüflünde
mutab›k kal›nmal›d›r. Bir yaklafl›m veya yönteme di¤erine göre daha fazla a¤›rl›k verilmesinin sebepleri belirtilmelidir.
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5.2. Yetkinlik ve Tarafs›zl›k
5.2.1. Bu K›lavuz Notuna göre haz›rlanan de¤erlemeler
UDES Davran›fl Kurallar›n›n tüm hükümlerine uygun olmal›d›r.
5.2.2. Bir Yeralt› Ürünleri Endüstrisi varl›k veya hakk›n›n de¤erlemesini gelifltirmek için De¤erleme Uzman›
söz konusu varl›k veya hak konusunda yetkin olmal› veya uygun beceriye sahip teknik uzman(lar)›n hizmetine
baflvurmal›d›r.
5.2.3. Güvenilir ve do¤ru bir de¤erleme yapmak De¤erleme Uzman›n›n tipik olarak jeoloji, kaynak ve rezerv
tahmini, mühendislik ve söz konusu do¤al kaynak tipi ve
co¤rafi konumunun ekonomik ve çevre yönleri ile ilgili
olarak teknik uzmanlardan veya di¤er akredite uzmanlardan özel e¤itim veya yard›m almas›n› gerektirir. Teknik
Uzman teriminin tan›m› “Yetkin Kifli” anlam›ndad›r,
“Ba¤›ms›z De¤erleme Uzman›” ve de¤erleme raporunun
kullan›m amac› kamu finansal raporlamas› veya di¤er
düzenleyici amaçlar ile ilgili ise benzeri flartlar di¤er ülkelerde de geçerlidir.
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5.2.4. De¤erleme Uzman›, di¤er uzmanlar taraf›ndan haz›rlanan teknik de¤erleme, veriler veya görüfllere ne ölçüde güvenilece¤i konusundaki kararlarda her türlü sorumlulu¤u tafl›r. Bu sorumluluk, o uzmanlar›n uygun nitelik ve yetkinli¤e sahip olduklar›n› ve çal›flmalar›n›n kabul edilebilir oldu¤unu do¤rulamak için uygun bir çal›flma yapma sorumlulu¤unu da içerir

nakit ak›fl analizidir (NBD analizi/‹NA analizi). De¤erleme Uzman›, seçme hakk› varsay›m›na dayal› olan bu tür
yöntemlerin kullan›m›nda, Pazar De¤eri tahmini elde etmek için büyük titizlik gösterilmemesi halinde, Yat›r›m
De¤eri veya Kullan›m De¤erinin Pazar D›fl› De¤erine
ulafl›laca¤›n› bilmelidirler. De¤erleme Uzman›, böyle bir
analizden do¤an Pazar De¤eri tahminini rapor etmek için
K›lavuz Notu 9’a uygun olarak tüm girdilerin ve varsay›mlar›n mevcut pazar esasl› kan›tlara ve pazar kat›l›mc›lar›n›n o günkü beklentileri ve alg›lamalar›n› yans›tmas› gerekti¤ine dikkat etmelidirler. Bu flartlardan ve K›lavuz Notu 9’un analiz protokolünden herhangi bir sapma
da aç›klanmal›d›r.
5.3.4. Yeralt› Ürünleri Endüstrisinin do¤al kaynak mülklerinin ve iflletmelerinin pazar de¤eri, ço¤unlukla bunlar›n parçalar›n›n toplam› veya bileflenlerinin toplam de¤erinden daha fazla veya daha azd›r. Örne¤in; maden yataklar› içeren ve mutlak mülkiyete tabi bir arazinin Pazar
De¤eri, madenler, yüzey, tesis ve ekipmanlar gibi ba¤›ms›z unsurlar›n›n toplam de¤erine nadiren eflittir. Benzeri durumlar Petrol Endüstrisi için de geçerlidir.
5.3.5. Üretim yapan bir Maden veya Petrol Endüstrisi
do¤al kaynak mülkünde rezervler, telif haklar› ile tesis
ve ekipman gibi iflletme taraf›ndan kullan›lan bileflen
parçalar› üzerinde ayr› mülkiyet haklar› mevcut olabilir.
Bir kurumun De¤erleme Uzman› için bunlar›n do¤ru olarak tan›mlanmas› çok önemlidir. Ayr›ca ayr› mülkiyet
haklar›n›n ayr› de¤erlemesini yapmak da gerekebilir.
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5.3. Yeralt› Ürünleri Endüstrisi De¤erlemelerine ‹liflkin
Özel Hususlar
5.3.1. Her bir Maden/Petrol yata¤› ve tetkik sahas› benzersizdir. Dolay›s›yla Maden ve Petrol do¤al kaynak
mülklerinin al›m sat›mlar›nda do¤rudan k›yaslama yapmak genellikle zordur hatta ço¤u zaman do¤ru da de¤ildir. Ancak, sat›fl analizleri önemli bir de¤erleme arac›d›r.
Sat›fl düzeltmeleri veya oran analizi dolayl› Emsal Karfl›laflt›rmas› maksad›yla s›kl›kla kullan›labilir. Sat›fl analizi
ve di¤er pazar analizi, gelir yaklafl›m›nda kullan›labilir
bir risk faktörü veya belirsizlik faktörü olan pazar iskonto oran› gibi pazar faktörlerini verebilir.
5.3.2. Bir De¤erleme Raporunun Pazar De¤eri tahminini
vermesi için de¤erleme analizi pazardaki kan›tlara ve de¤erlemesi yap›lan mülk için pazardaki kat›l›mc›lar›n o
günkü beklenti ve alg›lamalar›na dayanmal›, ve bu tür
pazar kan›tlar› De¤erleme Uzman›n›n analizlerinde sürekli olarak kullan›lmal›d›r.
5.3.3. Yeralt› Ürünleri Endüstrisi içindeki iflletmeler taraf›ndan bir yat›r›m karar› verilmesinde kullan›lan en
yayg›n yöntem net bugünkü de¤er analizi/indirgenmifl
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5.3.6. De¤er takdirini gelifltirmede baflvurulan maddi verilerin do¤rulu¤u mümkün olan her zaman tasdik edilmelidir. Bu, söz konusu do¤al kaynak mülkü için seçilen
kuyu bilgilerinin ve örneklerinin ve ilgili analitik verilerin incelenmesi ve benzeri mülklerin el de¤ifltirmesine
iliflkin yay›nlanan bilgilerin teyidini içerebilir.
5.3.7. Söz konusu do¤al kaynak mülkünün Kaynak ve
Rezervlerinin miktar ve kalitesi ile ilgili birden fazla tahmin varsa De¤erleme Uzman› hangi tahminin aç›klanaca¤› ve hangi tahminin De¤erleme sürecinde esas al›naca¤› konusunda karar vermeli ve gerekçelerini belirtmelidir. Alternatif tahminlerin bir kriti¤i de¤erleme raporuyla birlikte sunulabilir.
5.3.8. De¤erleme Uzman› de¤erlemeyi hesaplayacak ve
de¤erleme üzerinde maddi etkisi olan di¤er konularla ilgili at›fta bulunacakt›r. Mülk türü ve de¤erlendirilen
haklara ba¤l› olarak bunlar afla¤›dakiler olabilir.
• mülkün durumu, haklar ve di¤er menfaatler;
• mülkün hudutlar› dahilindeki tüm Maden ve Petrol yataklar› veya haklar›;
• pazarlara eriflim ve sat›labilecek ürünün kalite ve miktar›;
• hizmetler, alt yap› ve herhangi bir paral› geçifl veya buna iliflkin herhangi bir ücret veya yükümlülük;
• çevresel de¤erleme ve rehabilitasyon yükümlülükleri
• yerli mülkiyet haklar›
• sermaye ve iflletme maliyetleri

• ana projelerin zamanlamas› ve tamamlanmas›;
• kal›nt› de¤er tahminleri;
• maddi anlaflmalar ve yasal flartlar;
• vergilendirme ve telif haklar›;
• mevki rehabilitasyonu, geri kazan›m ve kapatma maliyetleri;
• de¤erleme üzerinde maddi etkisi olan di¤er hususlar.
5.4. Yeralt› Ürünleri Endüstrileri De¤erleme Raporlar›nda Aç›klama
5.4.1. De¤erleme Raporu, mülk türlerini, belirlenmifl
mülkiyet haklar›n› ve UDES 3’te belirtildi¤i gibi de¤erlemesi yap›lan ilgili haklar› do¤ru olarak tan›mlayacakt›r.
5.4.2. De¤erleme Raporu, De¤erleme Uzman›n›n ve de¤erlemeyi desteklemek üzere de¤erlemelerine baflvurulan di¤er teknik uzmanlar›n ad›n›, mesleki niteliklerini ve
ilgili endüstriyel deneyimini aç›klayacakt›r.
5.4.3. De¤erleme Raporu, Yeralt› Ürünleri Endüstrilerine iliflkin yasalar›, de¤erleme için geçerli olan ve teknik
de¤erlemeyi destekleyen standartlar› ve uygulama kurallar›n›n aç›klamalar› ile desteklenmelidir. De¤erleme Raporu veya tamamlay›c› nitelikteki Teknik De¤erleme Raporundaki Maden veya Petrol yata¤›nda bulunan Kaynak
ve Rezervlere iliflkin tüm tahminler yukar›daki Bölüm
3’te verilen tan›mlar ve s›n›fland›rmaya, hukuki veya di¤er makul nedenlerle aç›klanmam›flsa, uygun olmal›d›r.
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5.4.4. Uygun ve mümkün oldu¤u takdirde, bilgi iletiflimine yard›mc› olmak amac›yla, haritalar, jeolojik kesitler, diyagramlar ve foto¤raflar de¤erleme raporuna dahil
edilmelidir. De¤erleme konusu do¤al kaynak mülkleri
ile ilgili olarak de¤erlemeyi desteklemek amac›yla, Kaynak ve Rezerv tahminleri de dahil olmak üzere her türlü
ilgili teknik bilgi Teknik De¤erleme Raporunda aç›klanmal› ve tart›fl›lmal›d›r.
5.4.5. De¤erleme Raporu, iflletme taraf›ndan veya mülkün sahibi taraf›ndan de¤erleme süresince De¤erleme
Uzman›nca talep edilen ve gerekli olan türlü veri ve bilginin sa¤land›¤›na dair bir beyan verilip verilmedi¤i konusunu aç›klamal›d›r.

6.0. Yürürlük tarihi
6.1. Bu uluslararas› de¤erleme K›lavuz Notu 1 Ocak
2005 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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