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EMEK TA$TNMAZ DEGERLEME nGirinn VE DANr$MANLTK A.g.
Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 07.11.2013 tarih ve 5573 sayrh
Kararr ile $irketinize Bankalara De[erleme Hizmeti Verecek Kuruluglarrn Yetkilendirilmesi ve
Faaliyetleri Hakkrnda Ycinetmelifin (Ydnetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara
"gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bagh hak ve faydalann de[erlemesi"
hizmeti verne yetkisi verilmesi uygun gdriilmiigtiir.

Kurulca yetkilendirilen de[erleme kuruluglan, faaliyetlerini Y<jnetmelikte yer alan usul

ve esaslara gdre yiirttmek ve bu kapsamda Yonetmelikte yer alan ytikiimliiliikleri yerine
getirmek zorundadr. Bu yiiktimltiltikler arasmda Yrinetmelilin 22 inci maddesinde
Kurumumuza yapiacak bildirimlere iligkin hiikiimler yer almakta olup, bu yiikiimltili.iklerin
siiresi igerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, mevntata aykrnhla sebebiyet
verilmemesi bakrmrndan cinem arz etmektedir. 5411 sayrh Bankacrhk Kanununun 96 ncr
maddesi uyannca da, ekte tarafrnrza gdnderilen bildirim formunun Arahk ve Haziran
d<inemleri olmak ijzerc yil'da 2 defa ilgili dcinem sonunu takip eden 15 gi.in igerisinde
Kurumumuza gdnderilmesi gerekmektedir.

Kurulun 07.04.201I tarih ve 4151 sayrh Kararr ile "Ycinetmelik uyarrnca yetkilendirilmig
delerleme kuruluglarrmn sdzlegmeli olarak gayrimenkul delerleme raporu haztlatttacaklarr
ve Sermaye Piyasasr Kurulu Gayrimenkul De[erleme Uzmanh$ Lisansr bulunmayan kigilerin,
Yonetmeligin 3 tincii maddesinin (r) bendinde belirtilen deferleme faaliyeti ile igtigal eden
personel tanrmmda yer alan nitelikleri taqrmalan gerektifi, bu durumu tevsik edecek belgelerin
dokiimante edilmesinin ilgili girketlerin sorumlululunda oldulu, Ydnetmelifin 5 ve 6 ncr
maddelerinde dngdriilen htkiimlerin bahse konu kigiler igin de uygulanaca[t ve dolayrsryla bu
kigilerin amlan maddeler kargrsrndaki durumlarrrun da yine ilgili girketler tarafindan takip
edilmesi gerektili, bu kigiler nedeniyle ortaya grkabilecek mezkur maddelere aykrrr durumlar
ile kargrlagrlmasr halinde ilgili girketler hakkrnda Ydnetmeli[in 19 uncu maddesinin (1)
numarah fikrasrmn (a) bendinin uygulanmasr yoluna gidilecegi konusunda Ydnetmelik
uyannca yetkilendirilmig degerleme girketlerine duyuru yaprlmasrna" karar verilmigtir. Bu
gergevede, $irketinizin kadrolu personeli olmamakla birlikte sdzlegmeli olarak gayrimenkul
de[erleme raporu hazrrlattrnlan kiqilerin Ycjnetmelilin 3 iincii maddesinin (r) bendinde
belirtilen nitelikleri tagryrp tagrmadrlrnrn tespiti, bu nitelikleri tevsik edici belgelerin temini ve
saklanmasr ile bu kigilerin Ydnetmelifin balrmsvhpa iligkin 5 ve 6 ncr maddelerinde
<ing<iriilen hiiktimlere uyumunun gdzetilmesi $irketiniz sorumlululunda olup, bu kigiler
nedeniyle ortaya grkabilecek mezkur maddelere aykrn durumlar ile kargrlagtlmast halinde
$irketiniz hakkrnda Ycinetmeli[in 19 uncu maddesinin (1) numaralt fikrasrmn (a) bendinin
uygulanmasr yoluna gidilmesi s<iz konusu olabilecektir.

Difer taraftan, Kurulun

10.02.2012 tarih ve 4582 sayrh

Karan uyannca,

-Gayrimenkul de[erleme raporlanrun Yonetmelife uygun gekilde hazrlanmast
(sozlegnreli kigilerce hazrlananlar dahil), raporlarda "Yasal Durum De[eri"ne (El<spertizi
istenen yerin konumu, durumu, kullarulry maksadt, bilyilklil{il ve qevre emsqlleri goz oniine
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almarak satry kabiliyeti, mevcut piyasa koSullan g1z dnilnde bulundurularak tasdikli
projesindeki duruma ve alana gdre de{erlenmis de{er) mutlaka yer verilmesi ve delerleme
raporlarmda Ycinetmeligin 14 iincti maddesinin 3 i.incti fikrasrnda yer alan hususlann ttimtine
yer verilerek bahse konu hususlarr igermeyen "krsa rapor" formatrnda npor hazrlanmamasma
ve delerlemesi gergeklegtirilen gayrimenkul ile sciz konusu gayrimenkulti kargrlaqtrrmak
amactyla emsal olarak verilen gayrimenkullerin m2 birim fiyatlanna tiim raporlarda mutlaka
yer verilmesine ozen gristerilmesi,
-Ydnetmeli[in 14 tincti maddesi uyannca, Raporlarrn delerleme kurulugunda en azyizde
beg orarunda paya sahip ve ydnetim kurulunca de[erleme rapomnu imzalama yetkisi verilen
ortak tarafindan imzalanmasr, "Rapor Bilgileri" krsmmda aynca delerleme hizmetini veren
personelin ad ve soyadlarr ile imzalanrun bulunmasr ve raporlarm rslak imzah birer
orneklerinin mutlaka bankaya gonderilmesi hususlarnda azami rizen gcisterilmesi,

-Gergeklegtirilen deferleme faaliyetlerinin mevzuata u]umu hususuna azami ozen
gdsterilmesi, haznlanan raporlann higbir baskr altrnda kalmadan ba$rmsrz bir gcir0gle
hazrlanmast ve Yd,netmeli$in "Ba[rmsrzhk" baghkh 5 inci ve "Mesleki Ozen ve Titizlik"
baghkh 7 nci maddesinde hiikme ballanan hususlara uyum konusunda hassasiyet gosterilmesi,
-Sdzlegmeli olarak rapor hazrrlattrrrlan kigilerin Ycinetmeli[in bafrmsuhga iliqkin
hiikiimleri gergevesinde, gayrimenkul ahm satrmr, pazarlamasl veya kiraya verilmesi, ya da bu
iglemlere aracrltk edilmesi gibi faaliyetlerle igtigal etmemeleri gerektifi dikkate ahndrfrnda,

sriz konusu yiikiimliiltiliin deferleme kurulugu tarafindan takip edilerek emlak
komisyoncululu yaprldrfrnrn tespit edilmesi durumunda srizlegmenin sonlandrrrlmasrna
y<inelik tedbirlerin ahnmasr,
-Scizlegmeli olarak gahgan kigilere hazrrlattrrrlan raporlann kapsamh bir gekilde kontrol
edilmesi, teknik analize tabi tutulmasr ve buna iligkin kontrol mekanizmalanrun
olugturulmasma yrlnelik tedbirlerin almmasr
gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gere[ini rica ederim.
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