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AREA GAYRİMENKUL DEGERLEME VE DANıŞMANLıK A.Ş.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 28.06.2012 tarih ve 4821
sayılı Kararı ile Şirketinize Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) Ilinci maddesine
istinaden bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve
faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

/'>. Kurulca yetkilendirilen değerleme kuruluşları, faaliyetlerini Yönetmelikte yer alan
usul ve esaslara göre yürütmek ve bu kapsamda Yönetmelikte yer alan yükümlülükleri yerine
getirmek zorundadır. Bu yükümlülükler arasında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde
Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin hükümler yer almakta olup, bu yükümlülüklerin
süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, mevzuata aykınlığa sebebiyet
verilmemesi bakımından önem arz etmektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 96 ncı
maddesi uyarınca da, ekte tarafınıza gönderilen bildirim formunun Aralık ve Haziran
dönemleri olmak üzere yılda 2 defa ilgili dönem sonunu takip eden 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Kurulun 07.04.2011 tarih ve 4151 sayılı Kararı ile "Yönetmelik uyarınca
yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarının sözleşmeli olarak gayrimenkul değerleme raporu
hazırlattıracakları ve Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı
bulunmayan kişilerin, Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (ı) bendinde belirtilen değerleme
faaliyeti ile iştigal eden personel tanımında yer alan nitelikleri taşımaları gerektiği, bu durumu
tevsik edecek belgelerin dökümante edilmesinin ilgili şirketlerin sorumluluğunda olduğu,
Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde öngörülen hükümlerin bahse konu kişiler için de
uygulanacağı ve dolayısıyla bu kişilerin anılan maddeler karşısındaki durumlarının da yine
ilgili şirketler tarafından takip edilmesi gerektiği, bu kişiler nedeniyle ortaya çıkabilecek
mezkur maddelere aykın durumlar ile karşılaşılması halinde ilgili şirketler hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin uygulanması yoluna
gidileceği konusunda Yönetmelik uyarınca yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine duyuru
yapılmasına" karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketinizin kadrolu personeli olmamakla
birlikte sözleşmeli olarak gayrimenkul değerleme raporu hazırlattınlan kişilerin Yönetmeliğin
3 üncü maddesinin (ı) bendinde belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığının tespiti, bu nitelikleri
tevsik edici belgelerin temini ve saklanması ile bu kişilerin Yönetmeliğin bağımsızlığa ilişkin
5 ve 6 ncı maddelerinde öngörülen hükümlere uyumunun gözetilmesi Şirketiniz
sorumluluğunda olup, bu kişiler nedeniyle ortaya çıkabilecek mezkur maddelere aykın
durumlar ile karşılaşılması halinde Şirketiniz hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (1)
numaralı fıkrasının Ca)bendinin uygulanması yoluna gidilmesi söz konusu olabilecektir.

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA
Tel: (312) 455 65 80 faks: (312) 424 0871
İnternet adresi: www.bddk.org.tr



Diğer taraftan, Kurulun 10.02.2012 tarih ve 4582 sayılı Kararı uyarınca,

-Gayrimenkul değerleme raporlarının Yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanması
(sözleşmeli kişilerce hazırlananlar dahil), raporlarda "Yasal Durum Değeri"ne (Ekspertizi
istenen yerin konumu, durumu, kullanılış maksadı, büyüklüğü ve çevre emsalleri göz önüne
alınarak satış kabiliyeti, mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak tasdikli
projesindeki duruma ve alana göre değerlenmiş değer) mutlaka yer verilmesi ve değerleme
raporlarında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan hususların tümüne
yer verilerek bahse konu hususları içermeyen "kısa rapor" formatında rapor hazırlanmamasına
ve değerlemesi gerçekleştirilen gayrimenkul ile söz konusu gayrimenkulü karşılaştırmak
amacıyla emsalolarak verilen gayrimenkullerin m2 birim fiyatlarına tüm raporlarda mutlaka
yer verilmesine özen gösterilmesi,

-Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Raporların değerleme kuruluşunda en az
yüzde beş oranında paya sahip ve yönetim kurulunca değerleme raporunu imzalama yetkisi
verilen ortak tarafından imzalanması, "Rapor Bilgileri" kısmında ayrıca değerleme hizmetini
veren personelin ad ve soyadları ile imzalarının bulunması ve raporların ıslak imzalı birer
örneklerinin mutlaka bankaya gönderilmesi hususlarında azami özen gösterilmesi,

-Gerçekleştirilen değerleme faaliyetlerinin mevzuata uyumu hususuna azami özen
gösterilmesi, hazırlanan raporların hiçbir baskı altında kalmadan bağımsız bir görüşle
hazırlanması ve Yönetmeliğin "Bağımsızlık" başlıklı 5 inci ve "Mesleki Özen ve Titizlik"
başlıklı 7 nci maddesinde hükme bağlanan hususlara uyum konusunda hassasiyet
gösterilmesi,

-Sözleşmeli olarak rapor hazırlattınlan kişilerin Yönetmeliğin bağımsızlığa ilişkin
hükümleri çerçevesinde, gayrimenkul alım satımı, pazarlaması veya kiraya verilmesi, ya da
bu işlemlere aracılık edilmesi gibi faaliyetlerle iştigal etmemeleri gerektiği dikkate
alındığında, söz konusu yükümlülüğün değerleme kuruluşu tarafından takip edilerek emlak
komisyonculuğu yapıldığının tespit edilmesi durumunda sözleşmenin sonlandınlmasına
yönelik tedbirlerin alınması,

-Sözleşmeli olarak çalışan kişilere hazırlattınlan raporların kapsamlı bir şekilde kontrol
edilmesi, teknik analize tabi tutulması ve buna ilişkin kontrol mekanizmalarının
oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınması

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
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