Uluslararas› De¤erleme Araflt›rma Çal›flmas› - Geliflmekte Olan Pazarlarda De¤erleme

Uluslararas› De¤erleme Araflt›rma Çal›flmas›
Geliflmekte Olan Pazarlarda De¤erleme
Uluslararas› De¤erleme Araflt›rma Çal›flmas›
Geliflmekte Olan Pazarlarda De¤erleme
Bu Araflt›rma Çal›flmas›, Uluslararas› De¤erleme Standartlar› 1 ve 2’ye, Uluslararas› De¤erleme Uygulamalar›
1 ve 2’ye ve Davran›fl Kurallar›’na ba¤l› olarak okunmal›d›r.

1.0 Girifl
1.1 Mülk pazarlar›n›n ve sermaye piyasalar›n›n ekonomik büyüme aç›s›ndan sahip olduklar› önem nedeniyle
tüm mülk türlerinin, sermaye varl›klar›n›n ve bu pazarlarda al›n›p sat›lan menkul k›ymetlerin önemi de oldukça fazlad›r. De¤erleme standartlar›n›n uygulamaya konulmas› ve hayata geçirilmesi de geliflmekte olan ekonomilerdeki mülk ve sermaye piyasalar›n›n konsolidasyonu aç›s›ndan önemlidir. Uluslararas› De¤erleme Standartlar› Komitesi’nin üç temel hedefinden biri de “geliflmekte olan veya yeni sanayileflmifl ülkelerin ihtiyaçlar›n› karfl›layan de¤erleme standartlar› sunmakt›r.”
1.2 UDSK’nin Geliflmekte Olan Pazarlarda De¤erleme
konulu bir araflt›rma çal›flmas› düzenlemesinin amac› iki
yönlüdür. Bu araflt›rma çal›flmas› ile
1.2.1 geliflmekte olan pazarlarda çal›flan De¤erleme Uzmanlar›na özel bir k›lavuz sa¤lamak ve
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1.2.2 uluslararas›, bölgesel ve ulusal kalk›nma bankalar›na ve kurumlar›na geliflmekte olan pazarlardaki finansal
sistemleri yap›land›rma ve/veya güçlendirme çal›flmalar›nda katk›da bulunmak amaçlanm›flt›r.
1.3 Geliflmekte olan pazarlara özgü ekonomik, yasal ve
kurumsal özellikler, bu pazarlarda çal›flmakta olan De¤erleme Uzmanlar› aç›s›ndan çeflitli sorunlara neden olmaktad›r. Bu özelliklerin baz›lar›na ayn› zamanda geliflmifl pazarlarda da rastlan›lmaktad›r ancak geliflmekte
olan pazarlarda bu özellikler çok daha yayg›md›r ve bu
özellikler aras›nda flunlar yer almaktad›r:
1.3.1 Mülk pazar›n›n etkili bir flekilde çal›flmas›na izin
vermeyen zay›f veya yetersiz bir yasal çerçevenin olmas›:
Mülk pazarlar›n›n sa¤l›kl› çal›flmas› için mülk yasalar›n›n özeti de dahil olmak üzere kapsaml› bir yasal çerçeve gerekir. Örne¤in, birçok geliflmekte olan pazarda ister
özel bir hak (“kullan›m hakk›”) veya bir haklar veya ç›karlar grubu veya “haklar bileflkesi” olarak tan›mlanm›fl
olsun ya da olmas›n mülkiyet, yasalar ile garanti alt›na
al›namamaktad›r.
De¤erleme Uzmanlar› aç›s›ndan Pazar De¤eri’ne dair
bir görüfle varmalar› için temel olarak kullan›labilecek
en verimli ve en iyi kullan›m (EV‹K) analizlerini (bkz.
Terimler Sözlü¤ü) gerçeklefltirebilmeleri için gerekli
olan arazi kullan›m› planlamas›, bu tür sorunlara bir örnektir. Bir mülkün yasal aç›dan izin verilebilirlik kriterlerini sa¤lamas› için kullan›m›n›n yasalara uygun olmas›
gerekir.

1.3.2 Düzgün de¤erleme yapmak için ifllemlerle veya di¤er verilerle ilgili bilgileri elde etmenin zorlu¤u veya yay›nlanm›fl bilgi olmamas›.
Geliflmekte olan pazarlarda çal›flan De¤erleme Uzmanlar›, ifllemlerle ilgili güvenilir verilerin ve pazara iliflkin di¤er verilerin, gerek bu tür verilerin yay›nlanmas›n›n pazarda yerleflmifl bir norm halini almamas›ndan gerekse
insanlar›n bu tür bilgileri kamuya aç›klama konusunda
daha muhafazakar davranmas›ndan ötürü yetersiz nitelikte oldu¤unu görebilmektedirler.
1.3.3 Mülk pazarlar›ndaki fliddetli dalgalanma
Geliflmekte olan pazarlarda, pazar hakk›ndaki bilgilerin
yeterli derecede toplanamamas› ve elde edilememesi gibi dahili etkenler ve ani sermaye girifl-ç›k›fl›na yönelik
hassas dengeler, ekonomik dalgalanmalara yol açabilmektedir
1.3.4 Yeterli e¤itim alm›fl profesyonel De¤erleme Uzmanlar›n›n eksikli¤i
Profesyonel De¤erleme Uzmanlar›n›n gerçeklefltirdikleri
analizler, pazar kat›l›mc›lar›n›n karar verme sürecini
desteklemeleri aç›s›ndan önem arz etmektedir. Güvenilir
de¤erlemelerin eksikli¤inde mülk pazarlar›, verimli bir
flekilde çal›flamamaktad›rlar. Mülk pazarlar›n›n verimli
çal›flmas›nda Profesyonel De¤erleme Uzmanlar›n›n üstlendi¤i merkezi rolün bu de¤erleme hizmetlerini kullananlar, yasa düzenleyiciler, hükümet ve kamu taraf›ndan
daha iyi anlafl›lmas› ve takdir edilmesi gerekir.
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1.3.5 Güncelli¤ini Yitirmifl Ulusal De¤erleme Standartlar›
Baz› geliflmekte olan pazarlarda ulusal de¤erleme standartlar› halihaz›rda revizyondan geçiyor olabilir. Her ne
kadar geçici olduklar› göz önüne al›nm›fl olsa da bu ulusal standartlar›n ayn› zamanda yasal aç›dan geçerli olduklar› da kabul edilir. Böyle bir durum mevcut oldu¤unda bu husus aç›klanmal› ve ulusal de¤erleme birli¤i
de yeni ulusal standartlar›n UDES’te yans›t›ld›¤› flekilde
en iyi de¤erleme uygulamalar›n› desteklemesini sa¤lamak için elinden gelen çabay› göstermelidir.
1.3.6 D›fl bask›lar
Sermaye ve finans piyasalar› ile de¤erleme mesle¤ini düzenleyen otoriteler taraf›ndan yap›lan eksik düzenlemeler neticesinde, De¤erleme Uzmanlar› bazen kurumlar
veya müflteriler gibi ç›kar gruplar› taraf›ndan de¤erleme
ile ilgili olarak Genel Kabul Görmüfl De¤erleme ‹lkeleri
haricinde de¤erleme yap›lmas› yönünde uygunsuz teklifler veya afl›r› bask›lara maruz kalabilirler.
1.3.7 Afl›r› veya yetersiz hükümet müdahalesi
Hükümetler, mülk pazarlar›n›n temelini oluflturan ekonomik, yasal ve kurumsal çerçeveye etkili bir flekilde çal›flmalar›n› engelleyebilecek bir biçimde müdahale edebilirler. Bu tür bir müdahalenin uzun vadedeki etkileri
aras›nda kaynaklar›n yanl›fl tahsisi veya mülk pazar›nda
dengesizlik ve çarp›kl›k da yer alabilir. Di¤er taraftan
hükümetin mevcut durumu anlamamas› veya destekleyici bir rolünün olmamas› da mülk pazar›n›n etkin bir flekilde çal›flmas›n› engelleyebilir.

1.3.8 Maddi olmayan mülklerin artan önemi
Geçmiflte mevcut bulunan baz› ekonomik sistemlerde
birçok maddi olmayan mülk hakk› tam olarak takdir edilmemifl durumdayd›. Bu ekonomiler günümüzde pazar
ekonomilerine geçifl yapmaktad›rlar ve bu ba¤lamda
maddi olmayan mülk haklar›n›n da takdir edilmesi bir
mülk kategorisi olarak özel bir öneme sahiptir.
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2.0 Tan›mlar
2.1 Geliflmekte Olan Pazar. Boyutlar› ve geliflmiflli¤i
aç›s›ndan büyümekte olan ve gittikçe daha geliflmeye ve
pazar esasl› bir hale gelmeye yönelik bir geçifl yaflamakta olan ulusal ekonominin içinde yer alan bir pazard›r.
Geliflmekte olan bir pazar k›sa bir faaliyet tarihçesi olan
ve/veya düflük bir sermaye seviyesi olan bir finansal pazar da olabilir. Geliflmekte olan pazarlar›n özellikleri
aras›nda ulusal ekonomideki önemli yap›sal de¤ifliklikler, siyasi, yasal ve kurumsal çerçevelerin h›zl› geliflimi
ve planl› veya kumanda edilen bir ekonomiden pazar
esasl› bir ekonomiye geçifl yer alabilir. Bunun sonucunda da geliflmekte olan pazarlar gün geçtikçe küreselleflmektedir.
2.2 Yasal Çerçeve. Mülkün sahipli¤i ile ilgili haklar ve
menfaatlerin yan›s›ra hükümetin mülkiyet üzerinde uygulayabilece¤i yetkileri de belirleyen uygulanabilir yasalar›n kapsam›.
2.3 Arazi Kullan›m›n›n Planlanmas›. Özel bir arazi
kullan›m› veya kullan›mlar› do¤rultusunda, bir alan›n
gelecekteki geliflimi için yerel bir merci taraf›ndan belirlenen program.
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3.0 K›lavuzluk
3.1 Bu Araflt›rma Çal›flmas› geliflmekte olan pazarlar›n
özel durumunu tan›makta olup, bu tür pazarlarda çal›flan
De¤erleme Uzmanlar›n›n temel Genel Kabul Görmüfl
De¤erleme ‹lkelerini dolanmak amac›yla bu araflt›rma
çal›flmas›n› kötüye kullanmamalar› gerekmektedir.
3.2 Pazar De¤eri esas›
3.2.1 Uluslararas› De¤erleme Standartlar›’nda temel de¤erleme esas› Pazar De¤eri’dir. Her tür Pazar De¤eri
tahmini, bir ölçüde de olsa aktif ve faal bir pazar›n mevcut oldu¤u varsay›m›na ba¤l›d›r. Bir geliflmekte olan pazar›n faaliyet derecesi, onun boyutuna, olgunlu¤una ve
geliflmiflli¤ine göre de¤iflmektedir.
3.2.2 Her ne kadar baz› geliflmekte olan pazarlarda aktif
mülk pazarlar› De¤erleme Uzmanlar›na Pazar De¤eri’ni
tahmin etmek için yeterli miktarda veri sa¤layabilse de
di¤er pazarlarda bu tür pazar bilgilerini elde etmek kolay
olmayabilir. Bir mülk hakk›ndaki temel bilgiler mevcut
olmayabilece¤i gibi elde edilen verilerin niteli¤i de pazar› yans›tmayabilir. S›n›rl› bir pazar düflünüldü¤ünde, De¤erleme Uzman›n›n karfl›laflt›r›labilir veri olarak kullanmak üzere seçmifl oldu¤u ifllem verilerini etkileyen Pazar
koflullar›n› incelerken oldukça yo¤un bir çaba göstermesi gerekir. Verilere uygulanan uygun ayarlamalar›n mant›kl› ve tutarl› analizlerle desteklenmesi gerekir. Makul
ölçüler ve say›lar dahilinde olmayan ayarlamalar ise bu
verilerin karfl›laflt›r›labilir veri olarak kullan›lmas›n›n
önüne geçer.

3.2.3 Bir De¤erleme Uzman›, pazar bilgilerine dayal› bir
de¤erlemeyi gerçeklefltiremedi¤i bir durumda veya sadece de¤erlemenin bir bölümünün pazardan elde edilen kan›tlar taraf›ndan desteklenebilece¤i bir durumda, bu s›n›rlamay› de¤erlemenin kullan›c›s›na aç›klamal› ve pazarda elde edilebilenlerin haricindeki verilerle de bu de¤erleme bölümünü aç›klamal›d›r. De¤erleme çerçevesinde yap›lan her türden bir varsay›m ayr›ca aç›klanmal› ve
bu varsay›m›n raporlanan de¤er üzerindeki potansiyel etkisi de belirtilmelidir.
3.2.4 Geliflmekte olan pazarlarda arazi kullan›m› planlamas›na dair yasalar aç›k bir flekilde duyurulmayabilece¤i gibi planlama yetkilileri taraf›ndan da uygulamaya konulamayabilir. Bu nedenle en verimli ve en iyi kullan›m›n tespiti (bkz. Terimler Sözlü¤ü’ndeki tan›m›) güç veya en iyi ihtimalle de sübjektif bir hal alabilir. De¤erleme Uzmanlar›n›n en verimli ve en iyi kullan›m sonucuna varmalar› için özel bir kanaat kullanmalar› gerekir. En
verimli ve en iyi kullan›m, zamana ba¤l› bir sonuçtur ve
bu nedenle de, ne zaman ve nas›l gerçekleflti¤inin belirtilmesi gerekir. En verimli ve en iyi kullan›m analizlerinin gerçeklefltirilemedi¤i veya bu analizlerin makul olmayan bir dizi varsay›m çerçevesinde tahmin edildi¤i
durumlarda De¤erleme Uzman› bu durumu bildirmelidir.
3.3 Pazar De¤eri D›fl› De¤er Esas›
3.3.1 Uluslararas› De¤erleme Standartlar› 1 ve 2, Pazar
De¤eri esas al›narak yap›lan De¤erlemeler ile Pazar De¤eri d›fl› de¤erleri esas alan de¤erlemeler aras›ndaki far-
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k› aç›k bir flekilde belirtmektedir. Pazar De¤eri d›fl› de¤erleme esaslar›, örne¤in, Pazar De¤eri’ni esas alan
de¤erlemelerin temelini oluflturan de¤ifl tokufl de¤erinin
aksine kullan›m de¤erini veya belirli bir mülkün belirli
bir kullan›c›ya yönelik belirli bir kullan›m›n›n de¤erini
tahmin etmek için kullan›labilir.
3.3.2 Pazar esasl› de¤erlemeler için bir gereklilik olan ifllem ile ilgili verilerin veya di¤er verilerin mevcut veya
yeterli olmamas› nedeniyle geliflmekte olan pazarlardaki
De¤erleme Uzmanlar›, vard›klar› de¤er tahminlerinin
gerçekte pazar d›fl› esaslara dayal› de¤erlemeler oldu¤una dair yeterli derecede aç›klay›c› bilgi sunmaks›z›n bazen Pazar De¤eri d›fl› de¤er tahminlerinde bulunmaktad›rlar. UDES 2 Standard› çerçevesinde pazar de¤eri d›fl› de¤erlemelerin, söz konusu oldu¤u durumlarda, pazar
d›fl› de¤er esasl› de¤erlemeler olarak aç›k bir flekilde belirtilmesi gerekmektedir.
3.3.3 De¤erleme için uygulanan ve pazar verilerince tamamen desteklenmeyebilen Amortismana Tabi Tutulmufl Yerine Koyma Maliyeti veya AYKM metodolojisi s›n›rl› bir pazardaki mülkün veya özel amaca yönelik
mülkün Pazar De¤eri yerine bir de¤erinin belirlenmesi
için kullan›labilen kabul edilebilir bir yöntem olarak ele
al›nmaktad›r. Ancak bu de¤erin sonucu pazar de¤eri d›fl›
bir de¤er tahminidir. AYKM, ifllem verilerinin yetersiz
ve inflaat maliyetlerine dair bilgilerin de daha kullan›labilir nitelikte oldu¤u durumlarda geliflmekte olan pazarlarda oldukça faydal› bir yöntemdir. Ancak De¤erleme

Uzmanlar›, AYKM yönteminden elde edilmifl bir tahminin s›n›rlamalar›n› aç›kça belirtmelidir. De¤erleme
AYKM’yi esas ald›¤›nda, özellikle de var olan bilgilerin
pazar de¤eri ve pazar de¤eri d›fl› de¤er verilerinin bir
karmas›ndan veya bileflkesinden elde edildi¤i durumlarda tutarl› kullan›m ilkesine özel bir özen gösterilmelidir.
(Bkz. Bilgi Notu 8, Amortismana Tabi Tutulmufl Yerine
Koyma Maliyeti).
3.4 Finansal Raporlama Amaçl› De¤erlemeler
3.4.1 Finansal raporlama amac›yla yap›lan de¤erlemelerde (Uluslararas› De¤erleme Uygulamas› 1), geliflmekte
olan pazarlardaki De¤erleme Uzmanlar›n›n Uluslararas›
Muhasebe Standartlar›’nda belirtilen kavram ve ilkeleri
göz önüne almas› ve bu muhasebe standartlar› ile de¤erlemenin gerçeklefltirildi¤i ülkedeki ulusal muhasebe
standartlar› aras›ndaki farkl›l›klar› hesaba katmas› gerekir. Normalde ulusal muhasebe standartlar›, ulusal yasalar çerçevesinde ele al›nd›¤›ndan ve uyguland›¤›ndan
uluslararas› standartlara göre daha geçerli görülmektedir.
Müflterinin raporlama ihtiyaçlar› kritik düzeydedir çünkü
finansal raporlama genelde bu tür ihtiyaçlara göre uyarlanmaktad›r.
3.5 Borç Verme Amaçl› De¤erlemeler
3.5.1 Borç verme amaçlar› do¤rultusunda yap›lan de¤erlemelerde (Uluslararas› De¤erleme Uygulamas› 2), geliflmekte olan pazarlardaki De¤erleme Uzmanlar›, müflterilerden gelen baz› özel bask›lara maruz kalabilirler.
De¤erleme Uzmanlar›, yönetmeliklerin aç›k bir flekilde
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ortaya konulmas›n›, bildirilmesini, takdir edilmesini ve
eksiksiz bir flekilde uygulanmas›n› sa¤lamak amac›yla da
yasa düzenleyici mercilerle yak›n bir iflbirli¤i içerisinde
çal›flmal›d›r.
3.5.2 Borç verenlerin de konut ipoteklerine iliflkin yap›lan de¤erlemeler ile daha genifl çapl› projeler için yap›lan de¤erlemeler aras›ndaki farkl›l›klar› ay›rt etmesi gerekir. Geliflmekte olan pazarlar›n niteli¤i gere¤ince ticari projeler ile konut amaçl› projelerin genifl çapl› olmas›
gerekir ve proje de¤erlemelerinin de de¤er takdiri öncesinde pazar ve fizibilite çal›flmalar›n›n yap›lmas› gerekir.
3.6 Davran›fl Kurallar›
3.6.1 UDES Davran›fl Kurallar›, paragraf 2.3’de “E¤itimli ve düzenlenmifl bir de¤erleme mesle¤i için gerekli
olan altyap›n›n henüz oluflturulmam›fl oldu¤u ülkelerde,
görevi üstlenecek De¤erleme Uzman›n›n uygunlu¤u ve
yeterlili¤i konusu müflterilerin sorumlulu¤undad›r” denilmektedir. Yine de geliflmekte olan pazarlardaki De¤erleme Uzmanlar›n›n da her zaman UDES Davran›fl
Kurallar›’n›n hükümlerine uymalar› ve bu kurallardan
hiçbir flekilde sapmamalar› gerekmektedir.
3.6.2 UDES Davran›fl Kurallar›, paragraf 5.0’da UDES
yetkinlik hükümleri yer almaktad›r. Bu hükümlerin bütünlü¤ü sakl› kalmak kayd›yla, Davran›fl Kurallar›, paragraf 3.3’de yer alan De¤erleme Uzman› tan›m›n›n; yeterli e¤itim veya deneyim sahibi De¤erleme Uzmanlar›ndan oluflan bir grubun mevcudiyetinin olmad›¤› bir geliflmekte olan pazarda, geçerli olmayabilece¤i bilinmektedir.

3.6.3 Son olarak, UDES Davran›fl Kurallar›, paragraf
6.8.1’i tekrarlamak faydal› olacakt›r:
“Standartlar, durumlara iliflkin genellemeler yapmak için
haz›rlanm›flt›r ve her bir durum için ayr› ayr› yorumlanamazlar. Standartlardan farkl› bir uygulaman›n kaç›n›lmaz olaca¤› durumlar da olacakt›r. Bu tür durumlar›n ortaya ç›kmas› halinde baflvurulan uygulama, ancak bu uygulaman›n makul flartlar çerçevesinde olmas›, ahlaki ilkeler ve yetkinlik ölçülerine uygun olmas› ve bu farkl›l›¤›n ard›nda yatan mant›¤›n da de¤erleme raporunda belirtilmesi kayd›yla Standartlar›n ihlali anlam›na gelmeyecektir.”
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4.0 Tavsiyeler
Bu araflt›rma çal›flmas›n›n iki temel hedefine uygun olarak tavsiyeler bölümü, geliflmekte olan pazarlarda de¤erleme çal›flmalar›n› yürüten, ticari bankalar ile di¤er borç
verenlere öneriler getiren, uluslararas›, bölgesel ve ulusal
kalk›nma bankalar›na ve kurumlar›na ve ayr›ca geliflmekte olan pazarlar›n herhangi bir flekilde yeniden yap›land›r›lmas›na ve/veya güçlendirilmesine dair çal›flmalar
yapan, De¤erleme Uzmanlar›na yöneltilmifltir.
4.1 De¤erleme Uzmanlar›na tavsiyeler:
4.1.1 De¤erlemenin temel esas› olarak Pazar De¤eri
esas› al›nmal›d›r.
4.1.2 Di¤er esaslar›n kullan›ld›¤› durumlarda bu esaslar,
Pazar De¤erinden ayr›flt›r›lmal›d›r.
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4.1.3 Finansal raporlama amac›yla yap›lan de¤erlemelerde De¤erleme Uzmanlar›, de¤erleme ile muhasebe standartlar›, ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ile ulusal
muhasebe standartlar› aras›ndaki iliflkiyi bilmelidirler.
4.1.4 Borç verme amac›yla yap›lan de¤erlemelerde De¤erleme Uzmanlar›, aç›k ve uygulanabilir yönetmelikleri öne ç›kararak ve destekleyerek müflteriden gelen bask›lara karfl› koyarken çal›flmalar›n› da ba¤›ms›z bir flekilde gerçeklefltirmelidir.
4.1.5 Bir de¤erlemenin bafllang›c›nda de¤erleme çal›flmas›na yönelik görevlendirme ve talimat flartlar›, aç›k
bir flekilde yaz›l› olarak belirtilmelidir.
4.1.6 UDES Davran›fl Kurallar›’n›n izlenmesi, geliflmekte olan pazarlarda çal›flan tüm De¤erleme Uzmanlar› taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
4.1.7 Her bir Uluslararas› De¤erleme Standard›, Uygulamas› ve K›lavuz Notu’nda, aç›klama ve standartlardan
farkl› uygulamalara dair bölümler yer almaktad›r. Standartlardan farkl› bir uygulaman›n kaç›n›lmaz oldu¤u pazarlarda Uluslararas› De¤erleme Standartlar› gere¤ince
bu farkl›l›klar›n ve bu farkl›l›klar›n ard›ndaki mant›¤›n
aç›klanmas› gerekir.
4.2 Ticari bankalar ve di¤er borç verenlere tavsiyeler:
4.2.1 Konutlar için verilen ipoteklerin yan›s›ra ticari projeler ile konut projeleri için borç veren bankalar ve di¤er
finans kurumlar›, Uluslararas› De¤erleme Uygulamas› 2,
Borç Verme Amac›na Yönelik De¤erleme’ye uygun
davran›lmas›n› temin etmelidir. Borç veren kuruma kar-

fl› yeterli bir mesleki sorumlulu¤u sadece Ba¤›ms›z/Harici De¤erleme Uzmanlar› sunabilece¤inden De¤erleme
Uzmanlar› da Ba¤›ms›z/Harici De¤erleme Uzmanlar›
aras›ndan seçilmelidir. Dahili (fiirket içi) De¤erleme Uzmanlar›n›n kullan›ld›¤› durumlarda ise de¤erleme fonksiyonunun kredi onay iflleminden ba¤›ms›z olmas› gerekir ve De¤erleme Uzman›n›n bu ba¤›ms›z durumu da
aç›k bir flekilde belirtilmelidir.
4.2.2 Bir görevi üstlenmek üzere De¤erleme Uzmanlar›n›n hizmetlerini kiralarken borç veren kurumlar de¤erleme çal›flmas›n›n bafllang›c›nda bu çal›flman›n niteliklerini ve bu çal›flmaya iliflkin talimatlar› yaz›l› olarak belirtmelidir.
4.3 Uluslararas›, bölgesel ve ulusal kalk›nma bankalar›
ve kurumlar›na tavsiyeler.
4.3.1 Kalk›nma bankalar› ve kurumlar›, mesleki yetkinli¤e sahip olup Uluslararas› De¤erleme Standartlar›’na
ve bu araflt›rma çal›flmas›na uygun hareket eden De¤erleme Uzmanlar›n›n gerçeklefltirdikleri de¤erlemelerin
önemini takdir etmelidirler.
4.3.2 De¤erleme standartlar›na duyulan ihtiyaç, mülk pazar›ndaki dengesizlikleri en aza indirgeyen politikalar›
öne ç›karmaya ve geliflmekte olan pazarlardaki mülk pazarlar›n›n ve finansal sistemlerin yeniden yap›land›r›lmas›na ve güçlendirilmesine yönelik çerçeve içinde de¤erlendirilmelidir.
4.3.3 Finansal raporlama için yani varl›k de¤erlerinin hesap defterlerine ifllenmesi için haz›rlanan de¤erlemelerin
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kullan›c›lar›, de¤erlemelerin Uluslararas› De¤erleme
Standartlar› 1, Finansal Raporlama ‹çin De¤erlemeye
uyumlu olmas›n› sa¤lamal›d›r. De¤erleme Uzmanlar›,
üstlendikleri görevleri ba¤›ms›z bir flekilde gerçeklefltirmelidir.
4.3.4 De¤erleme mesle¤i üzerinde yasal fonksiyonlara
sahip olan kurumlarsa, mülk pazar›n›n düzgün bir flekilde çal›flmas› ve ekonominin geliflmesi için merkezi bir
rol üstlendi¤inden bu mesle¤in geliflimine yönelik yeterli katk›lar› sa¤lamal›d›r.
5.0 Düzenleme Tarihi
5.1 Bu Uluslararas› De¤erleme Araflt›rma Çal›flmas›,
1 Temmuz 2001 tarihinde düzenlenmifltir.
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