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Sermaye Piyasasõ Kurulundan: 
 

Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ 
Hakkõnda Tebliğ 
(Seri : XI, No:25) 

 
Amaç 
Madde 1. Bu Tebliğin amacõ, Sermaye Piyasasõ Kanununun değişik 16 ve 22/e 

maddeleri uyarõnca işletmeler tarafõndan düzenlenecek mali tablo ve raporlar ile bunlarõn 
hazõrlanmasõ ve ilgililere sunulmasõna ilişkin muhasebe ilke ve kurallarõnõ belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 2. Bir ana ortaklõğõn bağlõ ortaklõğõ, iştiraki veya müşterek yönetime tabi 

teşebbüsü konumunda olanlar da dahil işletmeler mali tablo ve raporlarõnõ bu Tebliğdeki 
hükümler çerçevesinde düzenler. Bu hüküm, anõlan işletmelerin mali tablolarõnõn bağõmsõz 
denetime tabi olmasõ hakkõnda da geçerlidir. Ancak, ana ortaklõğõn bağlõ ortaklõğõ, iştiraki 
veya müşterek yönetime tabi teşebbüsü olmasõ nedeniyle bu Tebliğ hükümlerine tabi olan 
işletmelerden, �Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi 
Teşebbüsler ve İştirakler� Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde konsolidasyon kapsamõ 
dõşõnda tutulan işletmeler bu Tebliğ hükümlerine göre mali tablo düzenlemeyebilir, bu 
işletmelerin daha önce bağõmsõz denetime tabi olmamasõ durumunda, konsolidasyon 
kapsamõ dõşõnda tutulmalarõ nedeniyle mali tablolarõnõ da bağõmsõz denetimden 
geçirmeyebilirler. 

Ana ortaklõğõn bağlõ ortaklõğõ, iştiraki veya müşterek yönetime tabi teşebbüsü 
olmasõ nedeniyle bu Tebliğ hükümlerine tabi olan işletmeler, bu Tebliğde getirilen mali 
tablolarõn ilanõ ile bunlarõn Kurul ve borsaya gönderilmesi yükümlülüğünden muaftõr.  

İşletmeler tarafõndan, Kanunun 50/(a) maddesi çerçevesinde özel mevzuatlarõna 
göre belirlenmiş şekil ve esaslar çerçevesinde mali tablo ve raporlarõn düzenlenmesi, bu 
Tebliğde öngörülen düzenleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hükmündedir.  

Diğer taraftan, işletmelerin bu Tebliğ uyarõnca mali tablo ve rapor düzenlemeleri 
ve/veya kamuya açõklamalarõ halinde, Tebliğin ilgili Kõsõmlarõnda getirilen özel hükümler 
saklõ olmak üzere, söz konusu mali tablo ve raporlarõn bu Tebliğin tüm Kõsõmlarõnda 
düzenlenen esaslara uygun olarak hazõrlanmasõ zorunludur.  

Bu Tebliğin Kõsõmlarõ ve bu Kõsõmlara karşõlõk gelen Uluslararasõ Finansal 
Raporlama Standartlarõ, Tebliğ ekindeki tabloda yer almaktadõr.  

 

Tanõmlar 
Madde 3. Bu Tebliğde geçen; 
Kanun:  28/7/1981 tarihli ve 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununu, 
Kurul:   Sermaye Piyasasõ Kurulunu, 
İşletme:  İhraç ettiği sermaye piyasasõ araçlarõ bir borsada işlem gören 

ortaklõklarõ, aracõ kurumlarõ, portföy yönetim şirketlerini ve 
konsolidasyon kapsamõna alõnan diğer işletmeleri, 

Mali tablolar:  Dipnotlarõyla birlikte bilanço, gelir tablosu, nakit akõm tablosu 
ve öz sermaye değişim tablosunu,  

Mali raporlar: Yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporlarõ ile Türk Ticaret 
Kanununda düzenlenen denetçi raporlarõnõ, 

ifade eder. 
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Tebliğdeki hükümlerin niteliği 
Madde 4. Bu Tebliğdeki hükümler, işletmelerde gerçekleşen işlemlerin ve bunlarõn 

etkilerinin mali tablolarda gösterilmesi ile ilgili olup, işletmelerin yürütecekleri faaliyetlerin 
sõnõrlarõnõn belirlenmesine ilişkin hükümler içermemektedir. İşlem ve olaylarõn bu Tebliğ 
uyarõnca mali tablolara yansõtõlmõş olmasõ, söz konusu işlem ve olaylarõn ilgili mevzuata 
uygun bir şekilde yürütüldüğü konusunda bir değerlendirme yapõlmasõna imkan vermez.  

 
Muhasebe standartlarõ 
Madde 5. Kurul, bu Tebliğdeki hükümlerin açõk ve anlaşõlõr hale gelmesi ve birden 

çok alanla ilgili hususlarda yoruma ihtiyaç duyulmasõ halinde, muhasebe standartlarõ 
açõklamasõ yayõmlayabilir. Bu açõklamalara aykõrõlõk, bu Tebliğ hükümlerine aykõrõlõk 
anlamõna gelir. 

Bu Tebliğde veya bu Tebliğe ek olarak veya bu Tebliğle ilgili olarak çõkarõlan 
tebliğlerde yer alan hükümler ile Kurulun muhasebe standartlarõ açõklamalarõ, topluca 
Kurulun muhasebe standartlarõ olarak adlandõrõlõr.  

 
Terimlerin anlamõ 
Madde 6. Bu Tebliğde yer verilen terimlerin tanõmlarõ, diğer mevzuat veya 

uygulamadaki anlamlarõndan farklõ olmalarõ halinde ilgili terimlerin bu Tebliğdeki anlamlarõ 
esas alõnarak işleme tabi tutulmalarõ zorunludur. 

 
Mali tablo düzenleme yükümlülüğü 
Madde 7. İşletmeler bu Tebliğde kendileri için öngörülen mali tablolarõ 

düzenlemekle yükümlüdür. Konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan 
işletmelerin bu Tebliğ hükümlerine göre ayrõca konsolide olmayan mali tablo düzenleme 
yükümlülüğü yoktur. Ancak bu işletmelerin diğer yükümlülükler uyarõnca konsolide 
olmayan mali tablo hazõrlamak zorunda olmalarõ durumunda, mali tablolar ilgili mevzuata 
uygun olarak düzenlenir. 

 
BİRİNCİ KISIM 

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN GENEL İLKELER 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel İlkeler 

 
Mali tablolara ilişkin genel ilkeler  
Madde 8. Genel ilkeler,  
a) Mali tablolarõn amacõ, 
b) Mali tablolarõn nitelikleri, 
c) Mali tablolarõ oluşturan unsurlarõn tanõmlanmasõ, mali tablolara alõnmasõ ve 

değerlemesi, 
d) Öz sermaye kavramõ ve öz sermayenin korunmasõ, 
konularõnõ içerir. 
Mali tablolar  konsolide olanlar dahil, ekonomik karar almada bu tablolara bağõmlõ 

olan ve bu tablolarõ kullanan mali tablo kullanõcõlarõnõn ortak ihtiyaçlarõ gözetilerek 
hazõrlanmalõ ve sunulmalõdõr. Mali tablo kullanõcõlarõnõn sadece bir kõsmõnõn ihtiyacõ dikkate 
alõnarak mali tablo hazõrlanamaz.  

Mali tablolar, finansal raporlama sürecinin bir parçasõnõ teşkil eder ve  bilanço, 
gelir tablosu, nakit akõm tablosu, öz sermaye değişim tablosu ve mali tablolarõn ayrõlmaz bir 
parçasõ olan dipnotlardan oluşur. Bunlarõn yanõnda, mali tablolarda, mali tablo bilgilerine 
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dayanõlarak üretilmiş ilave bilgiler de yer alabilir. Bunlar, bir işletmenin coğrafi veya 
endüstriyel bölümlere göre raporlamasõ veya fiyat değişimlerinin etkileri ile ilgili bilgiler 
olabilir. Mali tablolar, yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporu ile Türk Ticaret Kanununda 
düzenlenen denetçi raporunu içermez. 

Tebliğin kapsam maddesinde belirtilen işletmeler, mali tablolarõnõ bu Tebliğde 
belirtilen standartlara uygun olarak düzenlemek zorundadõr. 

 
Birinci kõsõmdaki hükümlerin nitelikleri 
Madde 9. Bu Kõsõmda yer alan genel ilkeler, diğer kõsõmlarda yer verilen 

hükümlerin yorumlanmasõ, işlem ve olaylarõn mali tablolarda gösterimi konusunda bilgi 
sağlamayõ amaçlar. Bu Kõsõmdaki genel ilkeler ile diğer kõsõmlardaki hükümler arasõnda 
farklõlõklarõn bulunmasõ halinde, diğer kõsõmlardaki konuyla ilgili özel hükümlere uyulur. 
Hakkõnda özel hüküm bulunmayan işlem ve olaylarõn mali tablolarda gösteriminde bu 
Kõsõmdaki genel ilkelere uyulur. 

  
Mali tablo kullanõcõlarõ ve bunlarõn bilgi ihtiyacõ 
Madde 10. Mali tablo kullanõcõlarõ; mevcut ve potansiyel yatõrõmcõlar, çalõşanlar, 

borç verenler, satõcõlar, diğer ticari alacaklõlar, müşteriler, devlet ve toplumdur.  
a) Yatõrõmcõlar: İşletmelere öz sermaye olarak fon sağlayanlar ve bunlarõn 

danõşmanlarõ yatõrõmlarõnõn maruz kaldõğõ risk ve elde edecekleri getiriler ile ilgilenir.  
Yatõrõmcõlar ve danõşmanlarõ hisse senetlerini ne zaman alacaklarõ, satacaklarõ veya elde 
tutacaklarõ konusundaki kararlarõ ile ilgili olarak bilgiye ihtiyaç duyarlar. Hisse senedi 
sahipleri işletmenin temettü ödeme durumunu değerlendirmek açõsõndan da bilgi ihtiyacõ 
duyabilirler. 

b)  Çalõşanlar:  Çalõşanlar ve sendikalar, işverenlerinin karlõlõğõ ve istikrarõ 
hakkõnda bilgi sahibi olmak isterler. Buna ilave olarak çalõşanlar, ücretlerinin ve diğer mali 
haklarõnõn işletme tarafõndan ödenme ve iş imkanlarõnõn devamlõlõğõ konusunu 
değerlendirmeye yarayacak bilgilere ihtiyaç duyarlar. 

c) Borç verenler: Borç verenler kullandõrdõklarõ fonlarõn ve bunlarõn getirilerinin 
vadesinde ödenebilirliği konusunda bilgiye ihtiyaç duyarlar. 

d) Satõcõlar ile diğer ticari alacaklõlar: Satõcõlar ile diğer ticari alacaklõlar, alacaklõ 
olduklarõ tutarõn vadesinde ödenebilirliği konusunda bilgiye ihtiyaç duyarlar. 

e) Müşteriler: Müşteriler, özellikle işletmeyle uzun vadeli bir ilişki içine 
girmişlerse veya ona bağõmlõlarsa, işletmenin devamlõlõğõ konusundaki bilgiyle yakõndan 
ilgilidirler. 

f) Devlet: Devlet kaynak tahsisiyle ve dolayõsõyla işletmelerin faaliyetleri ile 
yakõndan ilgilidir. Devlet ayrõca, işletmenin faaliyetlerini düzenlemek, vergi politikalarõnõ 
belirlemek ve milli gelir ve benzeri istatistikleri tutmak için işletme hakkõnda bilgiye ihtiyaç 
duyar. 

g) Toplum: İşletmeler içinde bulunduklarõ toplumu değişik biçimlerde etkiler. Bir 
işletme yörede önemli bir istihdam kaynağõ veya o yörede üretilen mal ve hizmetlerin 
önemli bir müşterisi olabilir. Bu nedenle, işletmenin sürekliliği hakkõndaki bilgi yöre halkõnõ 
ilgilendirir. 

Kullanõcõlarõn bilgi ihtiyacõ sadece mali tablolarla karşõlanamaz. Ancak 
kullanõcõlarõn ihtiyaçlarõnõn ortak noktalarõ bulunmaktadõr. İşletmeye sermaye sağlayan ve 
dolayõsõyla fonlarõnõ riske eden yatõrõmcõlarõn bilgi ihtiyacõnõ karşõlamaya yönelik 
düzenlemeler, işletme ile ilgili diğer kesimlerin bilgi ihtiyacõnõn büyük bir kõsmõnõ da 
karşõlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Mali Tablolarõn Amacõ 

 
Mali tablolarõn hazõrlanma amacõ 
Madde 11. Mali tablolar, kullanõcõlarõnõn ekonomik kararlarõnda faydalõ olacak 

şekilde,  bir işletmenin mali durumu, performansõ ve mali durumundaki değişiklikler 
hakkõnda bilgi vermek amacõyla hazõrlanõr. Mali tablolar, bunun dõşõndaki amaçlar için 
hazõrlanamaz. 

Bu şekilde hazõrlanmõş mali tablolar, kullanõcõlarõn çoğunun ortak bilgi ihtiyacõnõ 
karşõlar. Ancak, finansal olmayan bazõ bilgilerin mali tablolarda yer almamasõ mümkündür. 
Ayrõca, mali tablolarda büyük ölçüde geçmiş olaylarõn etkileri yer alõr. Bu nedenle, 
ekonomik karar almada, mali tablolar gerekli bilgilerin tümünü sağlamayabilir. 

Mali tablolar, işletme kaynaklarõnõn işletme yönetimi tarafõndan etkin idare edilip 
edilmediğinin sonuçlarõnõ da gösterir. Mali tablo kullanõcõlarõ, alacaklarõ ekonomik 
kararlarda kullanmak üzere, performans değerlendirmesi yaparlar. İşletmedeki paylarõ 
satma, elde tutma veya yeni pay alma ile yönetimin yeniden atanmasõ veya değiştirilmesi 
konularõ, ekonomik kararlar içinde yer alõr. 

 
Mali durum, performans ve mali durumda değişim 
Madde 12. Mali tablo kullanõcõlarõ tarafõndan alõnan ekonomik kararlar, işletmenin 

gelecekte elde etmesi beklenen nakit ve nakit benzerlerini oluşturma yeteneği ile bunlarõn 
kesinlik düzeyi hakkõnda bir değerlendirme yapmayõ gerekli kõlar. Nakit ve nakit benzerleri 
oluşturma yeteneği sayesinde işletmeler, borçlarõnõ, bunlarõn faizlerini, çalõşanlarõn 
ücretlerini ve ortaklara kar payõnõ ödeyebilir. İşletmenin mali durumuna, performansõna ve 
mali durumunda değişime odaklõ bilgilerin sağlanmasõ halinde, mali tablo kullanõcõlarõ 
işletmenin nakit ve nakit benzerleri oluşturma kapasitesini daha iyi değerlendirme 
yeteneğine sahip olurlar. 

Bir işletmenin mali durumu, kontrol ettiği ekonomik kaynaklar, mali yapõsõ, 
likiditesi, ödeme gücü ve faaliyet gösterdiği ortamdaki değişikliklere uyum yeteneğinden 
etkilenir. İşletmenin kontrol ettiği ekonomik kaynaklar ve geçmişte bu kaynaklarõ değiştirme 
kapasitesi, işletmenin oluşturacağõ nakit ve nakit benzerlerini tahmin etmekte yararlõ bir 
bilgidir. İşletmenin mali yapõsõ hakkõndaki bilgiler ise, işletmenin borçlanma ihtiyacõnõ, 
karlarõn ve nakit akõmlarõnõn hak sahipleri arasõnda ne oranda pay edileceğini, işletmenin 
ilave finansman ihtiyacõnõn nasõl karşõlanacağõnõ tahmin etmede yararlõ olmaktadõr. Likidite 
ve ödeme gücü hakkõndaki bilgiler, işletme borçlarõnõn vadesinde ödenme gücü hakkõnda 
bilgi verir. Likidite, kõsa vade için, bu süre içerisinde vadesi gelen finansal yükümlülükleri 
düştükten sonra elde kullanõlabilir nakdin kalmasõnõ ifade eder. Ödeme gücü ise, işletmenin 
uzun vadede, vadesi gelen finansal yükümlülüklerini karşõlama yeteneğidir. 

İşletmenin performansõ, özellikle karlõlõğõ ve karlõlõktaki değişimi hakkõndaki bilgi, 
işletmenin gelecekte kontrol etmesi beklenen ekonomik kaynaklardaki muhtemel 
değişiklikleri değerlendirme için şarttõr. Mevcut ekonomik kaynaklarõndan işletmenin elde 
edebileceği nakit ve nakit benzerlerinin tutarõnõ tahminde, performansla ilgili bilgi verilmesi 
zorunludur. Bunun yanõnda, performans hakkõnda bilgi, işletmenin kullanacağõ ek 
kaynaklarõn etkinliği hakkõnda karar vermede yardõmcõ olabilir. 

Mali durumdaki değişim, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği yatõrõm, 
finansman ve esas faaliyetleri hakkõnda bilgi vermeye yarar. Bu bilgi mali tablo 
kullanõcõlarõna, işletmenin nakit ve nakit benzerleri oluşturma gücü ve bu nakitten 
yararlanmak için işletmenin ihtiyaçlarõnõ belirlemede fayda sağlar. İşletmenin mali 
durumundaki değişimi gösteren mali tablolara konu edilen fonlarõ nakit ve nakit benzerleri, 
işletme sermayesi veya likit varlõklar oluşturabilir. 
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Mali durum hakkõnda bilgi bilançoda, performans hakkõnda bilgi gelir tablosunda, 
mali durumdaki değişiklikler hakkõnda bilgi ise ayrõ mali tablolarda verilir. 

Mali tablolar setini oluşturan tablolar; bilanço, gelir tablosu, nakit akõm tablosu ve 
öz sermaye değişim tablosu, bir işlemin veya olayõn farklõ yönlerini temsil ettiklerinden 
birbirleriyle ilişkilidir. Her bir mali tablo diğerinden farklõ konuda bilgi vermesine rağmen, 
tek başõna kullanõcõlarõn ihtiyaç duyduğu bilgilerin tümünü sağlayamaz.  

 
Dipnotlar 
Madde 13. Mali tablolar, diğer ek açõklamalarõn da içinde yer aldõğõ dipnotlarõ 

kapsar. Dipnotlar, bir bilanço veya gelir tablosu kalemi hakkõnda, kullanõcõlarõn ihtiyaç 
duyduğu ek bilgiyi içerir. Bunun yanõnda, işletmenin karşõ karşõya olduğu risk ve 
belirsizlikleri ve bilançoya alõnmayan varlõk ve yükümlülükleri  hakkõnda açõklamalara da  
söz konusu dipnotlarda yer verilebilir. Coğrafi ve endüstri bölümlerine göre düzenlenmiş 
bilgiler ile fiyat değişimlerinin işletmeye etkileri hakkõndaki bilgiler de dipnotlarda yer 
alabilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Muhasebenin Temel Varsayõmlarõ 
 
Muhasebenin temel varsayõmlarõ 
Madde 14. Tahakkuk esasõ ve işletmenin sürekliliği muhasebenin temel 

varsayõmlarõdõr. 
 
Tahakkuk esasõ 
Madde 15. Mali tablolar, amaçlanan faydayõ sağlamalarõ için tahakkuk esasõ 

dikkate alõnarak hazõrlanõr. 
Bu yöntemde, işlemlerin ve diğer olaylarõn etkileri, bunlarla ilgili nakit ve nakit 

benzerlerinin tahsilatlarõnõn veya ödemelerin yapõldõğõ tarih itibarõyla değil, bunlarõn vuku 
bulduğu tarihler esas alõnarak mali tablolara alõnõr. İşlem ve olaylar tahakkuk ettiği tarih 
itibarõyla mali tablolara alõnõr ve ilgili dönemin mali tablolarõnda gösterilir. Tahakkuk esasõ 
kullanõlarak hazõrlanmõş mali tablolar, mali tablo kullanõcõlarõna, sadece işletmenin geçmişte 
yaptõğõ nakit tahsil ve ödeme işlemleri hakkõnda değil, gelecekte ödenmesi gereken 
yükümlülükler ve gelecekte alõnacak nakdi temsil eden kaynaklar hakkõnda da bilgi verir. 

 
İşletmenin sürekliliği 
Madde 16. Mali tablolar, işletmenin tahmin edilebilir bir gelecekte faaliyetlerini 

sürdüreceği varsayõmõ ile hazõrlanõr. Böylelikle, işletmenin faaliyetlerini tasfiye etme veya 
önemli miktarda azaltma niyet ve ihtiyacõnda olmadõğõ varsayõlõr. Eğer faaliyetleri tasfiye 
etme ve önemli miktarda azaltma niyeti veya gerekliliği varsa, mali tablolar farklõ esaslara 
göre düzenlenebilir. Bu durumda mali tablo düzenlemede kullanõlan esaslar açõklanõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Tablolarõn Nitelikleri 
 
Mali tablolarõn nitelikleri 
Madde 17. Mali tablolarõn nitelikleri, mali tablolarõ kullanõcõlarõ için faydalõ hale 

getiren yönleridir. Anlaşõlabilirlik, ihtiyaca uygunluk, güvenilirlik ve karşõlaştõrõlabilirlik 
mali tablolarõn niteliklerini oluşturur. 
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Anlaşõlabilirlik 
Madde 18. Mali tablolarda sunulan bilgilerin kullanõcõlar tarafõndan  kolayca 

anlaşõlabilmesi, mali tablolarõn en önemli niteliksel özelliğidir.  Ticari ve ekonomik 
faaliyetler ve muhasebe konusunda makul düzeyde bilgiye sahip olup, sunulan bilgileri 
makul bir dikkatle değerlendirmeye istekli kişiler tarafõndan anlaşõlabilecek düzeydeki mali 
tablolarõn anlaşõlabilirlik özelliğini taşõdõğõ kabul edilir. Ekonomik karar almada önemli olan 
ve doğasõ itibariyle karmaşõk olan bilgiler, anlaşõlmasõnõn zor olduğu gerekçesiyle mali 
tablolardan çõkarõlamaz. 

 
İhtiyaca uygunluk 
Madde 19. Mali tablolarda sunulan bilgilerin faydalõ olabilmesi için, bu bilgilerin 

kullanõcõlarõn ekonomik karar alma ihtiyaçlarõna uygun olmasõ şarttõr. Geçmiş, şimdiki ve 
gelecek olaylarõn değerlendirilmesini veya önceki değerlendirmelerin gözden geçirilmesini 
sağlamak suretiyle, mali tablo kullanõcõlarõnõn ekonomik kararlarõnõ etkileyen bilgi ihtiyaca 
uygunluk özelliğini taşõyor kabul edilir. 

Bilginin tahmin ve teyit etme rolü birbirleriyle ilişkilidir. (Örnek, varlõklarõn 
mevcut tutarõ ve yapõsõ, bir işletmenin çõkan fõrsatlardan yararlanma ve zor durumlarõ 
karşõlama yeteneği hakkõnda kullanõcõlara önemli bilgi verir.) İşletmenin varlõklarõnõn tutarõ 
ve yapõsõ, aynõ zamanda geçmişte yapõlan tahminlerin sonuçlarõnõ teyit açõsõndan da bilgi 
verir. (Örnek; planlanmõş faaliyetlerle ilgili olarak geçmişte yapõlan tahminlerin gerçekleşip 
gerçekleşmediği, varlõklarõn mevcut tutarõ ve yapõsõnõn sunduğu bilgi ile teyit edilebilir.) 

İşletmenin finansal durumu ve geçmiş performansõ hakkõndaki bilgi; işletmenin 
gelecekteki mali durum ve performansõ ile mali tabloyu kullananlarõn ilgili olduğu alanlarda, 
temettü, ücret ödemeleri, menkul kõymetlerin fiyat hareketleri ve işletmenin 
yükümlülüklerini vadesinde ödeme gücü gibi konular hakkõnda tahmin yapmaya elverişli bir 
temel sağlar. Mali tablolarõn sunuş biçiminin, işletmenin geçmiş verilerinden, gelecekteki 
performansõnõ tahmin etme gücünü artõracak şekilde belirlenmesi zorunludur.  

 
İhtiyaca uygunluk ve önemlilik 
Madde 20. Bir bilginin ihtiyaca uygun olmasõ,  önemlilik kavramõ ve o bilginin 

esasõyla ilgilidir. Bazõ durumlarda bir bilginin esasõ, onun ihtiyaca uygun olup olmadõğõnõn 
belirlenmesinde tek başõna yeterli olur. (Örnek; işletmenin yeni bir bölümüyle ilgili bilgi 
sunulmasõ, ilgili dönemde söz konusu bölümden elde edilen sonuçlarõn önemliliğinden 
bağõmsõz olarak, işletmenin karşõ karşõya olduğu risk ve getirilerin değerlendirilmesi 
açõsõndan önem taşõyabilir.) Bazõ durumlarda, bilginin esasõ ve önemlilik birlikte dikkate 
alõnõr. Bir işletmenin farklõ bölümlerinde tutulan stoklarõn miktarõ bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir. 

Bir bilginin açõklanmamasõ, yanlõş veya eksik açõklanmasõ, mali tablolarõ esas 
alarak karar veren kullanõcõlarõn ekonomik kararlarõnõ etkileyebilecek nitelikte ise, bu bilgi 
önem arz eder.  

 
Güvenilirlik 
Madde 21. Bilginin faydalõ olabilmesi için, güvenilir olmasõ da şarttõr. Önemli 

hatalarõ içermeyen, yanlõ olmayan ve temsil etmesi beklenen veya temsil ettiği iddia edilen 
işlem ve olaylarõ, gerçeğe uygun bir şekilde temsil etmek suretiyle kullanõcõlara dayanak 
olabilen bir bilginin güvenilir olma özelliğini taşõdõğõ kabul edilir. 

Bir bilgi ihtiyaca uygunluk özelliğini taşõmakla beraber güvenilir olmayabilir. Bu 
durumda, söz konusu bilginin mali tablolara yansõtõlmasõ yanõltõcõ olabilir. (Örnek;  işletme 
aleyhine açõlmõş bir davada talep edilen tazminatõn miktarõ ve geçerliliği şüpheli ise, talep 
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edilen tutarõn tamamõ için mali tablolarda karşõlõk ayrõlmasõ uygun olmayabilir. Bunun 
yerine sadece dipnotlarda açõklama yapõlmasõ yeterli olabilir.) 

  
Güvenilirlik ve gerçeğe uygun bir şekilde temsil 
Madde 22. Bir bilginin güvenilir kabul edilebilmesi için, hatalardan ve 

önyargõlardan arõndõrõlmõş olmasõ, temsil etmesi beklenen veya temsil ettiği anlaşõlan işlem 
ve olaylarõ gerçeğe uygun bir şekilde sunmasõ şarttõr. (Örnek; bilanço, bilanço tarihinde, 
mali tablolara alõnma kriterlerini taşõyan ve varlõk, borç ve öz sermaye olarak sonuçlanan 
işlem ve olaylarõ gerçeğe uygun bir şekilde yansõtmalõdõr.) 

Bir çok finansal veri, işlem ve olaylarõ gerçeğe uygun bir şekilde yansõtmama riski 
taşõr. Bu durum, yanlõ olmaktan ziyade, ölçülecek işlem ve olaylarõn ya da ölçüm ve sunum 
tekniklerinin belirlenmesinde karşõlaşõlan zorluklardan kaynaklanõr. Bazõ durumlarda, ilgili 
kalemin finansal etkilerinin ölçülmesi çok belirsiz olabilir ve bunun sonucunda işletme ilgili 
kalemi mali tablolara almayabilir. Diğer durumlarda ise, ilgili kalemi mali tablolara almak 
ve bunun ölçümü ve mali tablolara alõnmasõ ile ilgili riskleri açõklamak daha uygun olabilir. 

 
Güvenilirlik ve özün önceliği 
Madde 23. Bir bilginin gerçeği uygun bir şekilde temsil etmesi için, ilgili bilginin 

sadece hukuki biçimine bakarak değil, onun özü ve ekonomik anlamõ dikkate alõnarak mali 
tablolarda sunulmasõ şarttõr. İşlem veya diğer olaylarõn özü, hukuki formlarõ ile her zaman 
uyumlu olmayabilir. (Örnek; bir işletme, hukuki belgeler üzerinde, bir varlõğõ diğer bir 
işletmeye devretmiş gibi gösterebilir. Ancak o varlõktan gelecekte elde edilmesi beklenen 
faydalardan yararlanma hakkõnõ kendisinde bõrakmõş olabilir. Böyle bir durumda, mali 
tablolarda satõş varmõş gibi göstermek, gerçeğe uygun bir şekilde temsil kuralõnõ ihlal eder.) 

 
Güvenilirlik ve tarafsõzlõk 
Madde 24. Mali tablolarõn güvenilir olmasõ için, bu tablolarda bulunan bilgilerin 

tarafsõz olmasõ, diğer bir deyişle yanlõ olmamasõ şarttõr. Önceden belirlenmiş bir sonucu elde 
etmek amacõyla, kararlarõ ve yargõlarõ etkileyecek şekilde bilgi sunan mali tablolar tarafsõz 
olarak kabul edilemez. 

 
Güvenilirlik ve ihtiyatlõlõk 
Madde 25. Şüpheli alacaklarõn tahsili, maddi varlõklarõn faydalõ ömrü, garanti 

kapsamõnda yapõlacak giderler gibi mali tablolarõ ilgilendiren bir çok olayõn doğasõnda 
belirsizlik bulunur. Bu belirsizlikler, mali tablolarõn hazõrlanmasõnda ihtiyatlõlõk ilkesine 
uyularak ve bu belirsizliklerin esasõ ve boyutu hakkõnda açõklama yapõlarak mali tablolara 
alõnmalõdõr. İhtiyatlõlõk, belirsizlik altõnda  tahmin yapõlmasõnda gerekli olan takdirin 
kullanõlmasõnda, belirli ölçüde tedbirli davranõlmasõ, böylelikle varlõklarõn ve gelirlerin 
olduğundan fazla, borçlarõn ve giderlerin de olduğundan az görünmesinin engellenmesidir. 
İhtiyatlõlõk, işletmenin gizli yedek akçe ayõrmasõna, aşõrõ karşõlõk ayõrmasõna, gelirlerin ve 
varlõklarõn bilinçli şekilde düşük gösterilmesine veya borçlarõn ve giderlerin bilinçli şekilde 
yüksek gösterilmesine de izin vermez. İhtiyatlõlõk ilkesine aykõrõ olarak hazõrlanan mali 
tablolar tarafsõz olma ve dolayõsõyla güvenilir olma özelliklerini kaybeder. 

 
Güvenilirlik ve tam açõklama 
Madde 26. Mali tablolarõn güvenilir olabilmesi için, bu tablolarda yer alan 

bilgilerin maliyet ve önemlilik sõnõrlarõ içerisinde tam olmasõ şarttõr. Mali tablolarda bir 
bilginin ihmal edilmesi, mali tablolarõn yanlõş veya yanõltõcõ olmasõna, dolayõsõyla güvenilir 
ve ihtiyaca uygun olmamasõna neden olabilir. 
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Karşõlaştõrõlabilirlik 
Madde 27. Mali durum ve performans eğilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, 

bir işletmenin mali tablolarõnõn önceki dönemlerle karşõlaştõrõlabilir olmasõ şarttõr. Bunun 
yanõnda, mali tablolarõn, mali durum, performans ve mali durumda değişimi 
değerlendirmeyi sağlamaya yönelik olarak, işletmeler arasõnda da karşõlaştõrma yapmaya 
müsait olmasõ zorunludur. Bu çerçevede, benzer işlemlerin finansal sonuçlarõ, tüm 
işletmelerde sürekli ve tutarlõ olarak aynõ şekilde mali tablolarda gösterilmeli ve 
değerlenmelidir. 

Karşõlaştõrõlabilir olma özelliğinin gereği olarak, mali tablolarõn hazõrlanmasõnda 
kullanõlan muhasebe politikalarõ, bunlarda yapõlan değişiklikler ve bu değişikliklerin etkileri 
hakkõnda mali tablo kullanõcõlarõna açõklama yapõlõr. Mali tablo kullanõcõlarõ, birbirini 
izleyen dönemlerde gerçekleşen benzer işlem ve olaylar için benimsenen muhasebe 
politikalarõnda, bir işletmede zaman içinde gerçekleşen değişiklikleri ve farklõ işletmelerin 
bu konudaki politikalarõnõ belirleyecek bilgilere sahip olmalõdõr. Kullanõlan muhasebe 
politikalarõna ilişkin açõklama yapmak dahil, Kurulca yayõmlanan muhasebe standartlarõna 
uyum, karşõlaştõrõlabilir olma özelliğini sağlamaya yardõmcõ olur. 

Karşõlaştõrõlabilirlik, tek düze olmaktan farklõ olup, gelişmiş muhasebe 
standartlarõnõn uygulamaya konulmasõna engel değildir. Bir işlem veya olay için kabul 
edilen muhasebe politikasõ, ihtiyaca uygun olma ve güvenilir olma özelliğini yitirmişse, söz 
konusu işlem ve olaylarõn muhasebeleştirilmesinde bu politikanõn sürdürülmesi uygun 
değildir. Bunun yanõnda, daha uygun ve güvenilir alternatif muhasebe politikalarõnõn ortaya 
çõkmasõ durumunda, eski politikalarõn sürdürülmesi mümkün değildir. 

Mali tablo kullanõcõlarõ, işletmenin mali durumu, performansõ ve mali durumda 
değişimini önceki dönemlerle karşõlaştõrmaya ihtiyaç duyduklarõndan, mali tablolar bir 
önceki dönemle karşõlaştõrmalõ olarak hazõrlanõr. 

 
İhtiyaca uygun ve güvenilir bilgiyle ilgili sõnõrlamalar: zamanlama 
Madde 28. Mali tablolarõn açõklanmasõnda gereksiz gecikmelerin olmasõ 

durumunda, bilgi ihtiyaca uygun olma özelliğini kaybedebilir. İşletmelerin yönetimi, 
bilgileri kõsa süre içinde açõklama ile güvenilir olmasõ arasõnda bir denge kurmak 
zorundadõr.  Bilginin kõsa süre içinde sunulmasõ için, işlem ve olaylarõn tüm yönlerine ilişkin 
bilgiler edinilmeden, diğer bir deyişle güvenilirliği zedeleyerek, mali tablolarõn kamuya 
açõklanmasõ zorunlu olabilir. Bunun tersi durumda, gecikme halinde mali tablolardaki 
bilgiler çok güvenilir olabilir ancak, daha önceden karar almak zorunda olan kullanõcõlar için 
anlamõ azalabilir. Güvenilirlik ve ihtiyaca uygunluk arasõnda denge kurmada, mali tablo 
kullanõcõlarõnõn ekonomik karar alma ihtiyaçlarõnõ en iyi şekilde karşõlama hususuna önem 
verilmelidir. 

 
İhtiyaca uygun ve güvenilir bilgiyle ilgili sõnõrlamalar: fayda ve maliyet 

arasõnda denge 
Madde 29. Fayda ve maliyet arasõndaki denge, mali tablo niteliklerinden ziyade, 

genel bir kõsõtlamadõr. Bir bilgiden elde edilen fayda, onu temin etmek için harcanan 
maliyetten fazla olmalõdõr. Ancak, fayda ve maliyetin belirlenmesi büyük ölçüde takdir 
kullanmayõ zorunlu kõlar. Ayrõca, bilgi elde etme maliyetine, bilgiden yararlananlarõn 
katlanmasõ söz konusu olmayabilir. Bilgi, kendilerine bilgi sağlanmasõ amaçlananlardan 
farklõ kesimlere de faydalõ olabilir. (Örnek; işletmeye borç verenler için sağlanan bilgiler, 
işletmenin borçlanma maliyetini düşürebilir.) Bu nedenle her durumda fayda maliyet 
yaklaşõmõnõ uygulamak zordur. Bununla birlikte, işletmeler ve mali tablo kullanõcõlarõ bu 
kõsõtlamanõn farkõnda olmalõdõr. 
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İhtiyaca uygun ve güvenilir bilgiyle ilgili sõnõrlamalar: mali tablo nitelikleri 
arasõnda denge 

Madde 30. Uygulamada, mali tablo nitelikleri arasõnda bir denge şarttõr. Bu denge 
mali tablolarõn amaçlarõnõ en iyi şekilde karşõlayacak şekilde kurulmalõdõr. Mali tablo  
nitelikleri arasõnda denge kurmada, olay bazõnda uzman kişilerin takdir yetkisi aranõr. 

 
Gerçeği dürüst bir şekilde yansõtma 
Madde 31. Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda, temel mali tablo  niteliklerinin 

kullanõlmasõ ve uygun muhasebe standartlarõnõn uygulanmasõ halinde, mali tablolarõn 
gerçeği dürüst bir şekilde yansõttõğõ kabul edilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mali Tablolarõn Unsurlarõ 
 
Mali tablolarõn unsurlarõ 
Madde 32. Mali tablolar, işlem ve olaylarõ ekonomik özelliklerine göre genel 

gruplara ayõrarak, bunlarõn finansal etkilerini gösterir. Bu genel gruplar mali tablolarõn 
unsurlarõnõ oluşturur. Bilançoda, işletmenin mali durumunun ölçümü ile doğrudan ilgili 
unsurlar; varlõklar, borçlar ve öz sermayedir. Gelir tablosunda performansõn ölçümü ile 
doğrudan ilgili unsurlar ise gelir ve giderlerdir. Nakit akõm veya öz sermaye değişim 
tablolarõ genellikle gelir tablosu unsurlarõnõ ve bilanço unsurlarõndaki değişimleri 
yansõttõğõndan, bu tablolara özgü unsurlara bu Tebliğde yer verilmemiştir. 

Mali tablo unsurlarõ, bilanço ve gelir tablosundaki gösterimlerinde daha alt 
kategorilere ayrõlõr. (Örnek; varlõklar ve borçlar, kullanõcõlarõn ekonomik karar almalarõna 
yardõmcõ olacak şekilde, esaslarõ veya fonksiyonlarõ itibarõyla daha alt kategorilere 
bölünebilir.)  

 
Mali durum 
Madde 33. Bilançoda, işletmenin mali durumunun ölçümü ile doğrudan ilgili 

unsurlar varlõklar, borçlar ve öz sermayedir.  
a) Varlõk: Geçmişteki işlemler neticesinde işletmenin kontrol ettiği ve bundan 

gelecekte oluşacak ekonomik faydalarõn işletmeye ait olacağõ beklenen değerleri, 
b) Borç: Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifasõ işletmenin ekonomik fayda içeren 

değerlerinde bir çõkõşa neden olacak mevcut yükümlülüğü, 
c) Öz sermaye: İşletmenin varlõklarõndan tüm borçlarõnõ indirdikten sonra kalan 

bakiyeyi, 
ifade eder. 
Bu bölümde varlõk ve borçlarõn önemli özellikleri yer alõr. Ancak bunlarõn 

bilançoya alõnmasõ için gerekli kriterler bu bölümde yer almamaktadõr. Bunlarõn bilançoya 
alõnabilmesi için bu Kõsõmda belirtilen mali tablolara alõnma kriterlerini taşõmalarõ şarttõr. 

Bir kalemin varlõk, borç veya öz sermaye tanõmõ içerisinde yer alõp almadõğõnõ 
değerlendirirken sadece hukuki biçime değil, kalemin özüne ve ekonomik anlamõna bakõlõr. 
(Örnek; finansal kiralamada, özü itibarõyla kiracõ kiralamaya konu varlõğõn faydalõ ömrünün 
önemli bir bölümü içerisindeki ekonomik faydasõnõ elde etmekte, buna karşõlõk ilgili varlõğõn 
makul değeri ve ilgili finansman gideri kadar bir tutarõ ödeme yükümlülüğü altõna girer. 
Böylece finansal kiralama, varlõk ve borç tanõmõna uymakta ve bunun sonucunda kiracõnõn 
bilançosunda varlõk ve borç olarak yer alõr.) 
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Varlõklar 
Madde 34. Bir varlõğõn  beklenen ekonomik faydasõ, işletmeye nakit ve nakit 

benzeri akõmõna doğrudan ve dolaylõ olarak katkõ sağlayacak potansiyeldir. Potansiyel, 
işletmenin esas faaliyetlerinin parçasõ olan üretken bir birim olabileceği gibi, nakde ve nakit 
benzerlerine çevrilebilen veya üretim maliyetlerini azaltan bir bilgi gibi, işletmenin nakit 
çõkõşõnõ azaltma kapasitesi şeklinde de ortaya çõkabilir. 

Bir işletme, varlõklarõnõ müşteri ihtiyaçlarõnõ karşõlamaya yönelik mal ve hizmet 
üretiminde kullanmak için elde bulundurur. Üretilen mal ve hizmetler müşteri ihtiyaçlarõnõ 
karşõladõğõ için, müşteriler bunlar için bir ödeme yapmaya hazõrdõr. Bu ödeme işletmenin 
nakit akõmõna katkõ sağlar. Nakdin kendisi de, diğer kaynaklara ulaşmayõ sağlamak suretiyle 
bir hizmet sunar. 

Bir varlõktan beklenen ekonomik fayda işletmeye değişik biçimlerde sağlanabilir. 
Bir varlõk; 
a) İşletme tarafõndan satõlan mal ve hizmetlerin üretiminde tek başõna veya diğer 

varlõklarla beraber kullanõlabilir, 
b) Başka varlõklarla takas edilebilir, 
c) Bir borcun ifasõ için kullanõlabilir, veya 
d) Hisse sahiplerine dağõtõlabilir. 
Bir çok varlõk (Örnek: maddi varlõklar) fiziki bir biçime sahiptir. Ancak bir varlõğõn 

mali tablolara alõnmasõ için fiziki biçiminin varlõğõ şart değildir. (Örnek: patent ve telif 
haklarõ, bunlardan sağlanacak ekonomik faydalarõn işletme tarafõndan elde edileceği 
bekleniyorsa ve bunlar işletme tarafõndan kontrol ediliyorsa bir varlõk olarak kabul edilir.) 

Bir çok varlõk (Örnek: alacaklar ve gayrimenkuller) hukuki haklarla ilgilidir. 
(Örnek; bir varlõğõn mali tablolara alõnmasõ için sahiplik hakkõnõn varlõğõ zorunlu değildir. 
Kiralanan bir gayrimenkulden elde edilmesi beklenen fayda işletme tarafõndan kontrol 
edilebiliyorsa, bu gayrimenkul bir varlõk olarak bilançoda yer alõr.) Bunun yanõnda bir varlõk 
olarak tanõmlanabilmek için hukuki kontrolün işletmenin elinde olmasõ şart değildir. (Örnek: 
Hukuki bir sahiplik ilişkisi kurulmamõş olsa bile, gizli tutulmak suretiyle bir geliştirme 
sonucu elde edilen know-how�dan elde edilmesi beklenen faydanõn kontrol edilmesi 
durumunda, bu know-how varlõk olarak bilançoya alõnabilir.) 

Bir işletmenin varlõklarõ geçmiş olaylar veya işlemler neticesinde ortaya çõkar. Bir 
varlõk genellikle satõn alma veya üretme suretiyle elde edilir. Ancak bunun yanõnda diğer 
yollarla da elde edilebilir. (Örnek: devlet teşvik olarak bir işletmeye belirli bir varlõğõ 
devredebilir veya işletme bir maden yatağõ keşfedebilir.) Gelecekte olmasõ beklenen işlemler 
neticesinde bir varlõk elde edilemez. (Örnek: Bir stok alma niyeti ileri sürülerek bu stok 
varlõklar arasõnda izlenemez.) 

İstisnalarõ olmakla beraber, harcama yapmakla varlõk elde etmek arasõnda çok 
yakõn bir ilişki vardõr. Bu çerçevede, işletmenin bir harcama yapmasõ halinde bundan 
gelecekte bir fayda elde etmenin amaçlandõğõ sonucuna ulaşõlabilir, ancak her zaman bu 
harcama neticesinde bir varlõk elde edilmeyebilir. Benzer şekilde, bir harcama yapõlmadan 
elde edilmiş kalemler varlõk kapsamõ dõşõnda bõrakõlmayabilir. (Örnek: işletmeye bir varlõk 
bağõşlanmõş olabilir ve bunu elde etmek için bir harcama yapõlmamasõna karşõn bu kalem 
varlõk olarak tanõmlanabilir.) 

 
Borçlar 
Madde 35. Borçlarõn en önemli özelliği, işletmenin mevcut bir yükümlülüğünün 

bulunmasõdõr. Yükümlülük, işletmenin belirli bir şekilde hareket etme görevi veya 
sorumluluğudur. Sorumluluk, bağlayõcõ bir sözleşme veya kanuni düzenlemeler nedeniyle 
ortaya çõkabilir ve bu durumda hukuki yaptõrõma tabi olmasõ mümkündür. Bunun yanõnda, 
sorumluluk ticari örf veya müşterilerle iyi ilişkileri sürdürme isteği veya eşit davranma 
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arzusu gibi nedenlerle de ortaya çõkabilir. (Örnek: bir işletme, garanti süresi sonunda bile 
üretim hatasõ sonucu oluşan zararlarõ gidermeyi bir politika olarak belirlemişse, bu nedenle 
oluşmasõ beklenen giderler bir borç olarak dikkate alõnõr.) 

Mevcut bir yükümlülük ile ileriye dönük bir taahhüt arasõnda fark bulunmaktadõr. 
Yönetimin ileride bir varlõğõ alma niyeti, başlõ başõna bir tutarõn borç olarak mali tablolara 
alõnmasõnõ şart değildir. Bir yükümlülük sadece ilgili varlõğõn teslim alõnmasõ veya 
işletmenin geri dönülmez bir sözleşme yapõlmasõ halinde ortaya çõkar. Geri dönülmez 
sözleşme, vazgeçilmesi halinde işletmenin önemli ceza ödemek zorunda kalmasõ gibi 
nedenlerle, işletmenin bozmak istemeyeceği sözleşmelerdir. 

Borçlarõn ifasõ genellikle, ekonomik fayda içeren değerlerin sözleşmenin diğer 
tarafõna işletmece verilmesini zorunlu kõlar. Bir borcun ifasõ;  

a) Nakdi ödeme, 
b) Diğer varlõklarõn devredilmesi, 
c) Hizmet sunulmasõ, 
d) Borcun bir başka borçla değiştirilmesi, 
e) Borcun öz sermayeyle değiştirilmesi. 
şeklinde olabilir. 
Bunun yanõnda, bir borç başka yollarla da ifa edilebilir. (Örnek; kredi veren 

alacağõndan vazgeçebilir veya işletmeye verilen bir avans, sözleşme yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi nedeniyle gelir olarak kaydedilebilir.) 

Borçlar geçmiş olay ve işlemlerden kaynaklanõr. Böylece, bir mal ve hizmetin satõn 
alõnmasõ borçlarõn artmasõna neden olur. Benzer şekilde bankalardan kredi alõnmasõ bunlarõn 
geri ödenmesi yükümlülüğünün doğmasõna neden olur. Bazõ durumlarda işletmeler, 
ürettikleri mallarõ satõn alan müşterilerine satõş bedelinin belirli bir tutarõnõ daha sonra iade 
etme taahhüdünde bulunabilirler. Bu durumda geçmişte yapõlan satõşlar işletmenin borcunu 
artõrõr. 

Bazõ borçlar tahmin yapõlmak suretiyle ölçülebilir. Bunlar karşõlõk olarak 
adlandõrõlõr. (Örnek; mevcut garantiler sonucunda işletmenin ödeyeceği tutar tahmin edilip, 
bunun için karşõlõk ayrõlmalõdõr.) 

 
Öz sermaye 
Madde 36. Öz sermaye; işletmenin varlõklarõndan tüm borçlarõnõ indirdikten sonra 

kalan bakiyedir. Ancak bu tutar bilançoda daha alt kategorilere ayrõlabilir. İşletmeler, 
ortaklarõn sermaye dahil katkõlarõnõ, kar ve sermaye yedeklerini ve birikmiş karlarõ ayrõ ayrõ 
göstermelidir. Bu tür ayrõmlar, mali tablo kullanõcõlarõnõn karar vermelerinde yardõmcõ 
olacak hususlarõ içerir. (Örnek; mali tablo kullanõcõlarõ, öz sermayenin ne kadarõnõn 
dağõtõlmaya müsait olduğunu veya ne tür hukuki kõsõtlamalara tabi olduğunu bilmek 
isteyebilirler.) Bunun yanõnda, bu sõnõflandõrma imtiyazlõ pay sahiplerinin haklarõnõ da 
gösterecek şekilde düzenlenmelidir. 

Türk Ticaret Kanunu veya işletmelerin ana sözleşmeleri gereği veya diğer 
şekillerde yedek akçeler ayrõlabilir. Bunun yanõnda vergi kanunlarõ bazõ tutarlarõn 
dağõtõlmamasõ halinde vergi avantajõ sağlayabilir. Bu bilgiler ekonomik karar almada mali 
tablo kullanõcõlarõ için fayda sağlar. Bu tutarlarõn transferi bir gider olarak değil, ilgili 
tutarlarõn dağõtõlmasõ olarak dikkate alõnõr. 

Öz sermayenin bilançoda gösterilecek tutarõ, varlõk ve yükümlülüklerin 
değerlenmesiyle ilgilidir. Mali tablolarda görünen öz sermaye ile öz sermayenin piyasadaki 
değerinin eşit olmasõ beklenen bir durum değildir. 
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Performans 
Madde 37. Kar, performans ölçüm kriteri olarak veya/ve yatõrõmõn getirisi ve hisse 

başõna kazanç ölçümleri için kullanõlõr. Karõn ölçülmesi ile doğrudan ilgili mali tablo 
unsurlarõ gelir ve giderlerdir. Gelir ve giderlerin mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi, öz 
sermaye ve öz sermayenin korunmasõ kavramõ ile ilgilidir. 

a) Gelir; hesap dönemi içerisinde, ortaklarõn katkõsõ haricinde öz sermayenin 
artmasõnõ sağlayan, varlõklarõn değerinin artmasõ, varlõk girişi veya yükümlülüklerin 
azalmasõ şeklinde ekonomik faydadaki artõşõ, 

b) Gider; hesap dönemi içinde, hissedarlara dağõtõm dõşõnda öz sermayenin 
azalmasõyla sonuçlanacak şekilde, varlõk çõkõşõ, varlõklarõn tükenmesi veya yükümlülüklerin 
artmasõ suretiyle ekonomik faydanõn azalõşõnõ, 

ifade eder. 
(a) ve (b) bentlerinde yapõlan gelir ve gider tanõmõ, gelir ve giderlerin mali 

tablolara alõnmasõ için gerekli kriterleri belirlemez. 
Gelir ve giderler, ekonomik karar almak için gerekli ve ihtiyaca uygun bilgileri 

sağlamak üzere farklõ şekilde sunulabilir. Olağan faaliyetlerden oluşan gelir ve giderler ile 
diğer gelir ve giderler ayrõ ayrõ gösterilir. Bu ayrõm, bir kalemin kaynağõ hakkõnda bilginin, 
işletmenin gelecekte oluşturabileceği nakit ve nakit benzerleri hakkõnda bir değerlendirmede 
bulunmak için ihtiyaca uygun ve gerekli olduğu gerekçesiyle yapõlmaktadõr.  (Örnek; uzun 
vadeli bir yatõrõmõn elden çõkarõlmasõ gibi arõzi olaylarõn düzenli bir şekilde tekrarlamasõ 
mümkün değildir.) Olağan ve diğer gelir ve gider ayrõmõ yapõlõrken işletmenin yapõsõ ve 
faaliyetleri dikkate alõnõr. Bir işletme için olağan olan bir işlem, diğer işletme için olağan 
olmayabilir. 

Gelir ve giderleri farklõ gruplar halinde sunmak ve onlarõ ayrõştõrmak, brüt kar 
marjõ, vergi öncesi olağan faaliyet karõ ve net kar gibi bazõ performans ölçüm bilgilerini de 
sağlar. 

 
Gelirler 
Madde 38. Gelirin tanõmõ, hasõlat ve kazançlarõ kapsar. Hasõlat, işletmenin olağan 

faaliyetlerinden doğar ve işletmenin durumuna göre satõş, faiz, temettü, royalti ve kira 
gelirleri olarak adlandõrõlabilir. 

Kazanç, işletmenin olağan veya diğer faaliyetleri sonucunda oluştuğuna 
bakõlmaksõzõn, gelirin tanõmõna uyan diğer kalemlerden oluşur. Kazanç ekonomik faydada 
bir artõşõ temsil eder ve yapõ itibariyle hasõlattan farklõ değildir. Bu nedenle, bu Kõsõmda 
kazanç ayrõ bir mali tablo unsuru olarak dikkate alõnmamõştõr. 

Kazançlar, maddi veya maddi olmayan varlõklarõn elden çõkarõlmasõ sonucu elde 
edilebilir. Gelir, realize edilmemiş kazançlarõ da kapsar. (Örnek; aktif bir piyasasõ olan 
menkul kõymetlerin yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan farklar da kazanç olarak kabul 
edilir.) Kazançlar mali tablolara alõnmalarõ halinde, ekonomik karar alõnmasõnda fayda 
sağladõğõ için ayrõca gösterilir. Kazançlar aksine düzenleme olmadõkça, ilgili giderlerle 
mahsup edildikten sonra net olarak verilir. 

 
Giderler 
Madde 39. Giderler, zararlarõ ve işletmenin olağan faaliyetlerinden doğan gider 

kalemlerini kapsar (Örnek; satõşlarõn maliyeti, ücretler, itfa paylarõ olağan faaliyetler 
sonucunda doğan giderler). Giderler genellikle, nakit ve nakit benzerleri, stoklar, maddi 
varlõklar gibi varlõklarõn değerinde azalma veya bu varlõklarõn çõkõşõ şeklinde oluşur. 

Zararlar, işletmenin olağan veya diğer faaliyetleri sonucunda oluştuğuna 
bakõlmaksõzõn, gider tanõmõna giren diğer kalemlerden oluşur. Zararlar, ekonomik faydada 
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bir azalmayõ temsil ederler ve yapõ itibariyle diğer giderlerden farklõ değildir. Bu nedenle,  
zararlar ayrõ bir mali tablo unsuru olarak dikkate alõnmamõştõr. 

Zararlar, yangõn ve su basmasõ gibi felaketlerden veya cari olmayan varlõklarõn 
elden çõkarõlmasõndan kaynaklanabilir. Yabancõ para üzerinden borçlarõn, kur değişimleri 
sonucunda artmasõ durumunda olduğu gibi,  realize edilmemiş zararlar da giderin tanõmõna 
girmektedir. Ekonomik karar almada faydalõ olduğu için, zararlar mali tablolarda ayrõca 
gösterilir. Zararlar aksine düzenleme olmadõkça, ilgili gelirlerle mahsup edildikten sonra net 
olarak gösterilir. 

 
Öz sermayenin korunmasõ amaçlõ ayarlamalar 
Madde 40. Varlõklarõn ve yükümlülüklerin değerlemeye tabi tutulmasõ sonucunda 

öz sermaye azalõr veya artar. Bu artõş ve azalõşlar, gelir ve gider tanõmõna girmektedir, ancak 
bazõ durumlarda, bunlar gelir tablosu ile değil, doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilir. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Mali Tablolara Alõnma 
 
Mali tablo unsurlarõnõn mali tablolara alõnmasõ 
Madde 41. Mali tablolara alõnma, gelir ve gider tanõmõna uyan ve mali tablolara 

alõnma kriterlerini taşõyan kalemlerin mali tablolarla ilişkilendirilmesidir. Mali tablolara 
alõnma, ilgili kalemin içeriğine uygun şekilde adlandõrõlmasõ, ilgili kaleme parasal bir tutar 
atfedilmesi ve bu tutarõn mali tablolar ile ilişkilendirilmesi sürecini kapsar. Mali tablolara 
alõnma kriterlerini taşõyan kalemlerin bilanço ve gelir tablosuna alõnmasõ şarttõr. Mali 
tablolara alõnmasõ gereken bir kalemin mali tablolara alõnmayõp, kullanõlan muhasebe 
politikalarõnda veya dipnotlarda açõklanmasõ, ilgili kalemin mali tablolara alõnmamasõnõ 
haklõ çõkarmaz. 

Mali tablo unsuru tanõmõna giren kalemler, aşağõdaki şartlarõ taşõmalarõ halinde 
mali tablolara alõnõr: 

a) Kalemle ilgili beklenen ekonomik faydanõn işletmeye gireceğinin veya 
işletmeden çõkacağõnõn  muhtemel olmasõ, 

b) Kalemin güvenilir bir biçimde ölçülebilen bir değerinin veya maliyetinin olmasõ. 
Bir kalemin mali tablolara alõnma kriterlerini taşõyõp taşõmadõğõ değerlendirilirken 

�önemlilik� özelliği dikkate alõnmalõdõr. Mali tablo unsurlarõ arasõndaki karşõlõklõ ilişki, bir 
varlõğõn mali tablolara alõnmasõ halinde eş zamanlõ olarak bir yükümlülüğün veya gelirin de 
mali tablolara alõnmasõnõ zorunlu kõlar. 

 
Mali tablo unsurlarõnõn mali tablolara alõnmasõnda muhtemel beklenen 

ekonomik fayda 
Madde 42. Mali tablolara alõnma kriterlerinde kullanõlan ihtimal kavramõ, bir 

kalemle ilgili beklenen faydanõn işletmeye girmesi veya işletmeden çõkmasõnõn belirsizlik 
düzeyi ile ilgilidir. Bu kavram, işletmenin faaliyette bulunduğu çevredeki belirsizlikleri 
uygun şekilde işleme tabi tutmayõ sağlar. Beklenen ekonomik fayda akõmõnõn belirsizliği ile 
ilgili değerlendirmeler, mali tablolarõn hazõrlanma tarihinde var olan şartlar çerçevesinde 
yapõlõr. (Örnek; bir işletmenin alacağõnõn tahsilinin  muhtemel olmasõ durumunda, aksini 
kanõtlayacak bir delil yoksa, bu alacak bir varlõk olarak mali tablolara alõnõr.) İşletmenin çok 
sayõda kişiden alacağõnõn olmasõ durumunda, normal şartlar altõnda alacağõn belirli bir 
kõsmõnõn tahsil edilememesi  muhtemeldir ve bunun için karşõlõk ayrõlõr. 

 



 

 14

Mali tablo unsurlarõnõn mali tablolara alõnmasõnda ölçümün güvenilirliği 
Madde 43. Bir kalemin mali tablolara alõnmasõ için, kalemle ilgili beklenen 

ekonomik faydanõn işletmeye gireceğinin veya işletmeden çõkacağõnõn  muhtemel olmasõ 
şartõnõn yanõnda, ilgili kalemin güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir maliyet veya değerinin 
olmasõ şarttõr. Bir çok durumda maliyet veya değerin tahmin edilmesi gerekli hale gelir. 
Makul tahminlerin kullanõlmasõ, mali tablo hazõrlama sürecinin önemli bir parçasõdõr ve bu 
durum mali tablolarõn güvenilirliğini zedelemez. Makul tahminler yapõlamadõğõ durumlarda, 
ilgili kalem mali tablolara alõnmaz. (Örnek; bir davadan kazanõlmasõ beklenen tutar, varlõk 
ve gelir tanõmõna uyabilir ve kazanõlmasõ  muhtemel olabilir, ancak kazanõlacak tutarõ 
güvenilir bir şekilde tahmin etmek mümkün olmayabilir.) Bu gibi durumlarda, söz konusu 
davayla ilgili tutar, bir varlõk ve gelir olarak mali tablolara alõnmaz, ancak dipnotlarda 
açõklanõr. 

Mali tablolara alõnma şartlarõnõ taşõmayan kalemler, daha sonra ortaya çõkan olaylar 
neticesinde bu şartlarõ taşõr hale gelebilir. 

Mali tablolara alõnma şartlarõnõ taşõmayan kalemler; mali tablo kullanõcõlarõnõn, 
işletmenin performansõ, mali durumu ve mali durumdaki değişmeleri değerlendirmesinde 
söz konusu bilgiye ihtiyaç duymalarõ halinde dipnotlarda açõklanõr. 

 
Varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ 
Madde 44. Aşağõdaki şartlarõ birlikte taşõyan bir varlõk bilançoya alõnõr: 
a) Varlõğõn beklenen ekonomik faydasõnõn işletmeye akmasõnõn  muhtemel olmasõ 

ve, 
b) İlgili kalemin güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir maliyet veya değerinin 

bulunmasõ. 
Cari hesap döneminden sonra gelen hesap dönemlerinde ekonomik fayda üretmesi  

muhtemel olmayan  kalemlerle ilgili olarak yapõlmõş harcamalar bir varlõk olarak bilançoya 
alõnmaz. Bu harcamalar bir gider olarak doğrudan dönemin gelir tablosu ile ilişkilendirilir.  

 
Borçlarõn mali tablolara alõnmasõ 
Madde 45. Aşağõdaki şartlarõ birlikte taşõyan bir yükümlülük bilançoya alõnõr: 
a) Mevcut bir yükümlülüğün ifasõ için işletmeden kaynak çõkõşõnõn  muhtemel 

olmasõ ve, 
b) Borcun ifasõ için ödenecek miktarõn güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olmasõ. 
Eşit derecede ve karşõlõklõ olarak yerine getirilmemiş sözleşmelerden doğan 

yükümlülükler bir borç olarak mali tablolara alõnmayabilir. (Örnek; stok alõmõ için bir sipariş 
verilmiş, ancak stoklar teslim alõnmamõşsa, verilen sipariş nedeniyle oluşan yükümlülük 
mali tablolarda bir borç olarak izlenmeyebilir.) Ancak bazõ durumlarda bu tür sözleşmeler, 
borç tanõmõna girebilir. Mali tablolara alõnma şartlarõnõ da taşõmasõ halinde, bu türden 
sözleşmelerden doğan yükümlülük bir borç olarak mali tablolara alõnõr. Bu şekildeki 
yükümlülüklerin mali tablolara alõnmasõ, eş zamanlõ olarak bir varlõğõn veya giderin de mali 
tablolara alõnmasõnõ zorunlu kõlar. 

 
Gelirin mali tablolara alõnmasõ 
Madde 46. Varlõklarõn artmasõ veya borçlarõn azalmasõ suretiyle beklenen 

ekonomik faydada artõşõn olmasõ ve bunun güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda 
gelir, gelir tablosuna alõnõr. Bu şekilde, gelirin mali tablolara alõnmasõyla eş zamanlõ olarak 
bir varlõkta artõşõn veya bir borçta azalõşõn mali tablolara alõnmasõ şarttõr. 

 



 

 15

Giderlerin mali tablolara alõnmasõ 
Madde 47. Varlõklarõn azalmasõ veya borçlarõn artmasõ suretiyle beklenen 

ekonomik faydanõn azalmasõ ve bunun güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda gider, 
gelir tablosuna alõnõr. Bu şekilde, giderin mali tablolara alõnmasõyla eş zamanlõ olarak bir 
varlõğõn azalmasõ veya bir borcun artõşõnõn mali tablolara alõnmasõ şarttõr. 

Giderler, katlanõlan maliyet ve belirli bir kalemin kazancõ ile doğrudan 
ilişkilendirilerek gelir tablosuna alõnõr. Hasõlatla maliyetlerin eşleştirilmesi olarak bilinen bu 
yöntemde, aynõ işlem veya olaydan kaynaklanan gelir ve giderler eş zamanlõ veya birlikte 
olarak gelir tablosuyla ilişkilendirilir. (Örnek; satõşlarõn maliyetini oluşturan çeşitli giderler, 
ilgili varlõğõn satõşõ sonucunda elde edilen gelirle birlikte veya aynõ zamanda gelir tablosuna 
alõnõr.) Hasõlatla maliyetlerin eşleştirilmesi kavramõ, varlõk veya yükümlülük tanõmõna 
girmeyen kalemlerin bilançoya alõnmasõna izin vermez. 

Ekonomik faydasõnõn birden fazla hesap döneminde ortaya çõkmasõnõn beklendiği 
ve gelirle ilişkisinin dolaylõ olarak belirlenebildiği durumlarda, giderler sistematik ve 
rasyonel tahsis yöntemleri kullanõlarak gelir tablosuna alõnõr. Maddi ve maddi olmayan 
varlõklarõn kullanõmõ sonucunda oluşan giderlerin mali tablolara alõnmasõnda yukarõda 
belirtilen şekilde işlem yapõlmasõ şarttõr. Bu giderler, amortisman veya itfa payõ olarak 
adlandõrõlõr. Bu tahsis yöntemi, giderlerin, ilgili kalemdeki ekonomik faydanõn tüketildiği 
dönemde mali tablolara alõnmasõnõ amaçlamalõdõr. 

Bir harcamanõn, beklenen ekonomik fayda oluşturmadõğõ veya beklenen ekonomik 
faydanõn bir varlõk olarak mali tablolara alõnma kriterlerini taşõmadõğõ veya bu özelliğini 
kaybettiği durumlarda, söz konusu tutar  gider olarak gelir tablosuna alõnõr. 

Karşõlõğõnda bir varlõk alõnmadan bir borç altõna girildiği durumlarda da, ilgili tutar 
gider olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir (Örnek: verilen garantiler sonucunda bir borcun 
oluşmasõ).  

 
Mali tablo unsurlarõnõn değerlemesi 
Madde 48. Değerleme, mali tablo unsurlarõnõn mali tablolarda izlenecek parasal 

tutarlarõnõn belirlenmesi sürecidir. Bu süreç, belirli değerleme esaslarõnõn seçilmesini içerir. 
Mali tablolarda, aşağõdaki değerleme esaslarõ, farklõ gruplar halinde ve değişik 

derecelerde kullanõlõr: 
a) Tarihi Maliyet: Varlõklar ödenen nakit ve nakit benzeri tutarlarõyla veya elde 

etme tarihi itibarõyla, onlarõ elde etmek için verilen diğer varlõklarõn makul değeri ile 
kaydedilir. Yükümlülükler, bu yükümlülüğün doğmasõ karşõlõğõnda elde edilen tutarla, vergi 
gibi bazõ durumlarda ise bu yükümlülüğün ifasõ için iş hayatõnõn normal akõşõ içerisinde 
ödenmesi gerekli nakit ve nakit benzeri tutarõyla kaydedilir. 

b) Cari Maliyet: Varlõklar, cari durum itibarõyla, aynõ veya benzeri bir varlõğõn elde 
edilmesi durumunda ödenmesi gereken nakit ve nakit benzerleri tutarõ üzerinden izlenir. 
Yükümlülükler, ifa edilmesi için cari durumda gerekli olan nakit ve nakit benzerlerinin 
iskonto edilmemiş tutarõ üzerinden izlenir. 

c) Gerçekleşebilir Değer/İfa değeri: Varlõklar, varlõğõn normal şartlarda satõşõ 
halinde elde edilebilecek nakit ve nakit benzerleri tutarõ üzerinden izlenir. Yükümlülükler, 
ifa değeri üzerinden, diğer bir deyişle, iş hayatõnõn normal akõşõ içinde söz konusu 
yükümlülüğü ifa etmek için ödenmesi beklenen nakit ve nakit benzerlerinin iskonto 
edilmemiş tutarõyla mali tablolarda izlenir. 

d) Bugünkü Değer: Varlõklar, iş hayatõnõn normal akõşõ içerisinde gelecekte 
üretmesi beklenen net nakit akõmlarõnõn iskonto edilerek cari değere getirilmiş değeri 
üzerinden izlenir. Yükümlülükler, iş hayatõnõn normal akõşõ içerisinde, bunlarõn ifasõ için 
ödenmesi beklenen nakdi tutarõn iskonto edilmiş cari değeri üzerinden izlenir. 
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İşletmeler, aksi belirtilmedikçe, mali tablolarõnõ hazõrlarken değerleme esasõ olarak 
tarihi maliyeti esas almak zorundadõr. Ancak, stoklarõn değerlemesinde olduğu gibi, 
stoklarõn tarihi maliyetle net gerçekleşebilir değerden düşük olanõ ile değerlenmesi veya 
borsada işlem gören menkul kõymetlerin piyasa fiyatõ ile değerlenmesi öngörülebilir. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Öz Sermaye ve Öz Sermayenin Korunmasõ 
 
Öz sermaye kavramõ 
Madde 49. Yatõrõlan para veya yatõrõlan satõn alma gücünü temsil eden öz sermaye 

işletmenin net varlõklarõna eşittir. 
 
Öz sermayenin korunmasõ ve karõn belirlenmesi 
Madde 50. Öz sermaye kavramõnda kar, ortaklarõn katkõsõ ve ortaklara dağõtõlan 

tutarlar hariç olmak üzere, dönem sonundaki net varlõklarõn finansal  tutarõnõn dönem 
başõndaki net varlõklarõn finansal tutarõndan fazla olan kõsmõdõr. Öz sermayenin 
korunmasõnda, korunacak öz sermaye tutarõnõn ölçülmesinde, paranõn nominal değeri veya 
satõn alma gücü  esas alõnabilir. 

Bir işletme, dönem sonunda, dönem başõndaki kadar öz sermayeye sahipse, öz 
sermayesini korumuş olarak kabul edilir. Bunun üzerindeki tutarlar kar, altõndaki tutarlar ise 
zarardõr. 

Öz sermayenin paranõn nominal değeri esas alõnarak korunmasõ durumunda kar, 
dönem içinde nominal parasal öz sermayede meydana gelen artõştõr. Bu nedenle, aksi 
belirtilmedikçe, varlõklarõn fiyatlarõnda meydana gelen artõş kar olarak dikkate alõnõr. Ancak, 
karõn mali tablolara alõnmasõ için, bunlarõ satmak suretiyle karõn realize edilmesi 
beklenebilir. Öz sermayenin, paranõn nominal değeri ile değil de, yüksek enflasyon 
dönemlerinde olduğu gibi  satõn alma gücü birimi esas alõnarak belirlenmesi durumunda, kar 
yatõrõlan satõn alma gücünde dönem içinde meydana gelen artõştõr. Bu nedenle, bu seçenekte 
kar, varlõklarõn değerinde artõşõn enflasyonun üzerinde kalan kõsmõ olarak dikkate alõnõr. 

 
İKİNCİ KISIM 

MALİ TABLOLARIN SUNUMU 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Mali Tablolarõn Sunumuna İlişkin Genel Hükümler 
 
Amaç 
Madde 51. Bu kõsõmda, mali tablolarõn önceki dönemlerle ve diğer işletmelerin 

mali tablolarõ ile karşõlaştõrõlmasõnõ sağlamak amacõyla, işletmelerin hazõrlayacaklarõ mali 
tablolarõn şekil ve içeriği hakkõnda hükümlere yer verilmiştir. Bu çerçevede, mali tablolarõn 
sunumu, mali tablolarõn yapõsõ ve mali tablolarõn içeriğine ilişkin asgari esaslar hakkõnda 
genel hükümler bu kõsõmda yer alõr. 

İşlem ve olaylarõn mali tablolara alõnmasõ, bunlarõn parasal tutarõnõn belirlenmesi 
ve açõklanmasõna ilişkin hükümlere bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda yer verilmiştir. 

 
Kapsam 
Madde 52. Konsolide olanlar dahil kamuya açõklanacak mali tablolarõn bu 

kõsõmdaki hükümlere uygun olarak hazõrlanmasõ ve sunulmasõ zorunludur. Ancak, ara 
dönem mali tablolar için bu Tebliğin �Ara Mali Tablolar� başlõklõ Kõsmõndaki esaslara 
uyulur. 
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Bu Kõsõm tüm işletmelere uygulanõr. Ancak bazõ işletme türlerinin mali tablolarõ 
için bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda getirilen özel hükümler saklõdõr. 

 
Mali tablolarõn amacõ 
Madde 53. Mali tablolar, işletmenin gerçekleştirdiği işlemlerin, işletmenin mali 

durumunun ve işletmeyi etkileyen diğer olaylarõn belirli bir yapõ içerisinde sunulmasõdõr. 
Mali tablolarõn, kullanõcõlarõn ekonomik karar almalarõnda yardõmcõ olacak şekilde 
işletmenin mali durumu, performansõ ve nakit akõmõ hakkõnda bilgi vermek üzere 
hazõrlanmasõ zorunludur. Bunu sağlamak üzere mali tablolar bir işletmenin;  

a) Varlõklarõ,  
b) Yükümlülükleri,  
c) Öz sermayesi,  
d) Gelir, gider, kazanç ve kayõplarõ , 
e) Öz sermayede gerçekleşen değişiklikleri, 
f) Nakit akõmõ,  
hakkõnda bilgi verecek şekilde düzenlenir. Bu bilgiler, mali tablo dipnotlarõnda 

belirtilen bilgiler ile birlikte mali tablo kullanõcõlarõnõn işletmenin gelecekteki nakit akõmlarõ 
ve özellikle nakit ve nakit benzerlerini elde etme zamanõ ve olasõlõğõ hakkõnda tahminlerde 
bulunmasõna yardõmcõ olur. 

 
Mali tablolarõn kapsamõ  
Madde 54. Mali tablolar aşağõdaki tablolardan oluşur: 
a) Bilanço, 
b) Gelir tablosu, 
c) Nakit akõm tablosu, 
d) Öz sermaye değişim tablosu. 
Dipnotlar ve dipnotlarda yer almak üzere muhasebe politikalarõ ile ilgili 

açõklamalar da ilgili mali tablolarõn bir parçasõnõ oluşturur. 
Mali tablolar, şekil açõsõndan mali tablolarõn tablo kõsmõ ile dipnotlar kõsmõ olmak 

üzere iki kõsõmdan meydana gelir.  
Yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporu ile Türk Ticaret Kanunu uyarõnca hazõrlanan 

denetçi raporu mali tablolarõn kapsamõ içinde değildir. 
Mali tablolardan üretilen ancak mali tablolardaki ayrõntõlarõn yer almadõğõ �özet� 

tablolar, bu Tebliğ kapsamõnda mali tablo olarak kabul edilmez. Bu Tebliğin �Ara Mali 
Tablolar� başlõklõ Kõsmõndaki hükümler saklõdõr. 

 
İşletmede mali tablo hazõrlanmasõndan sorumlu olanlar 
Madde 55. Mali tablolarõn bu Tebliğ hükümlerine göre hazõrlanmasõndan, 

sunulmasõndan ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan işletmenin yönetim kurulu 
sorumludur. İşletme yönetim kurullarõ, bu Tebliğ hükümlerine göre hazõrlanacak mali 
tablolarõn kabulüne ilişkin bir karar almak zorundadõr.  

Mali tablo ve raporlarõn Kurulun muhasebe standartlarõ ile genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine uygun olarak hazõrlanmasõndan, sunulmasõndan ve gerçeğe uygunluğu 
ile doğruluğundan, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasasõ mevzuatõ çerçevesinde 
işletmelerin yönetim kurulu sorumludur. İşletmelerin yönetim kurulu, belirtilen kapsamda 
hazõrlanacak mali tablolar ve yõllõk raporlarõn kabulüne dair ayrõ bir karar almak zorundadõr. 

Ayrõca işletmelerin mali tablo ve yõllõk raporlarõnõn ilanõ ve bildirimi sõrasõnda söz 
konusu yõllõk ve ara mali tablolar ile yõllõk raporlarõn; işletme genel müdürü, mali tablo ve 
yõllõk raporlarõn hazõrlanmasndan sorumlu bölüm başkanõ veya bu sorumluluğu üstlenmiş 
görevi ile yönetim kurulunca bir iş bölümü yapõlmõş ise, mali tablo ve yõllõk raporlarõn 
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hazõrlanmasõndan sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafõndan aşağõdaki açõklamalarla birlikte 
imzalanmasõ ve kamuya yapõlacak açõklamalarda da bu konuya yer verilmesi zorunludur. 

a)Mali tablo ve yõllõk raporlarõn kendileri tarafõndan incelendiği, 
b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanõnda sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, 

raporun önemli konularda gerçeğe aykõrõ bir açõklama 
içermediği ya da açõklamanõn yapõldõğõ tarih itibarõyla yanõltõcõ olmasõ sonucunu 

doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, 
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanõnda sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, 

raporun ilişkin olduğu dönem itibarõyla, mali tablolarõn ve rapordaki diğer mali konulardaki 
bilgilerin, ortaklõğõn mali durumu ve faaliyet sonuçlarõ hakkõnda gerçeği doğru biçimde 
yansõttõğõ. 

İşletme yönetim kurulu; mali tablo ve yõllõk raporlarõ imzalamakla yükümlü olan 
görevlilerin, işletmeyle ve konsolide mali tablolar kapsamõna giren bağlõ ortaklõklar, 
iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklõklar ile ilgili önemli bilgilere ulaşmasõnõ 
sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler, gerek işletmenin iç 
kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini 
işletme yönetim kuruluna, denetimden sorumlu komiteye, işletmenin denetimini yapmakta 
olan bağõmsõz denetim kuruluşuna bildirmekle ve raporu incelemeleri sõrasõnda kullandõklarõ 
iç kontrol sistemi hakkõnda bilgi vermekle yükümlüdürler. 

 
Mali tablolarõn formatõ ve bu kõsõmda yer alan hükümler 
Madde 56. İşletmeler mali tablolarõnõ, bu Kõsõmda yer alan ilkelere uygun olarak 

düzenler. Bu Kõsõm ekinde yer verilen örnek mali tablo formatlarõ bu Tebliğe tabi 
işletmelerin mali tablolarõnõ hazõrlarken dikkate almalarõ gereken genel unsurlarõ ihtiva eder.  

Bu Tebliğdeki hükümler ile Kurulun muhasebe standartlarõ açõklamalarõ 
çerçevesinde dipnotlarõyla birlikte hazõrlanan mali tablolarõn işletmenin faaliyet sonuçlarõnõ 
ve mali durumunu daha iyi yansõtmasõ için örnek mali tablo formatlarõna ihtiyaca uygun 
hesap isimleri ilave edilebilir.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim Kurulu Yõllõk Faaliyet Raporu 
 
Yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporu 
Madde 57. İşletmeler, yõllõk mali tablolarõ ile birlikte, kapsamõ bu kõsõmda 

belirtilen yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporunu düzenler. 
Yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporunun, işletmelerin iktisadi ve mali durumunu 

ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansõtmasõ şarttõr. 
Yönetim kurulu yõllõk raporunda, işletmenin mali performansõ ve mali durumunun genel 
özellikleri ve karşõ karşõya bulunduğu temel belirsizlikler değerlendirilir ve en az aşağõdaki 
hususlara yer verilir: 

a) Raporun dönemi, ortaklõğõn unvanõ, dönem içinde yönetim ve denetleme 
kurullarõnda görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadlarõ, yetki 
sõnõrlarõ, bu görevlerinin süreleri (başlangõç ve bitiş tarihleriyle), 

b) İşletmenin performansõnõ etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette 
bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşõ 
uyguladõğõ politikalar, işletmenin performansõnõ güçlendirmek için uyguladõğõ yatõrõm ve 
temettü politikasõ, 

c) İşletmenin finansman kaynaklarõ ve risk yönetim politikalarõ, 
d) İşletmenin Kurulun muhasebe standartlarõ çerçevesinde mali tablolara alõnmayan 

değerleri, 
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e) Mali tablolarda yer almayan ancak kullanõcõlar için faydalõ olacak diğer hususlar, 
f) Hesap döneminin kapanmasõndan ilgili mali tablolarõn görüşüleceği genel kurul 

toplantõ tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, 
g) Ortaklõğõn gelişimi hakkõnda yapõlan öngörüler, 
h) Yapõlan araştõrma ve geliştirme faaliyetleri, 
i) Dönem içinde esas sözleşmede yapõlan değişiklikler ve nedenleri, 
j) Varsa, çõkarõlmõş bulunan sermaye piyasasõ araçlarõnõn niteliği ve tutarõ,  
k) Ortaklõğõn faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkõnda bilgi, 
l) Yatõrõmlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanõlmõşsa ne 

ölçüde gerçekleştirildiği, 
m) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanõm oranlarõ ve 

bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanõm oranõ, faaliyet konusu mal ve hizmet 
üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatlarõn geçmiş dönem rakamlarõyla 
karşõlaştõrmalarõnõ içeren açõklamalar, 

n) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatlarõ, satõş hasõlatlarõ, satõş koşullarõ ve 
bunlarda yõl içinde görülen gelişmeler, randõman ve prodüktivite katsayõlarõndaki gelişmeler, 
geçmiş yõllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri, 

o) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablo ve bilgiler esas 
alõnarak hesaplanan mali durum, kârlõlõk ve borç ödeme durumlarõna ilişkin temel rasyolar, 

p) Ortaklõğõn mali yapõsõnõ iyileştirmek için alõnmasõ düşünülen önlemler, 
q) Üst yönetimde yõl içinde yapõlan değişiklikler ve halen görev başõnda 

bulunanlarõn adõ, soyadõ ve mesleki tecrübesi, 
r) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamalarõ, personel ve işçiye 

sağlanan hak ve menfaatler, 
s) Vergiden sonraki kârõn tahsis yerleri, imtiyazlõ ve intifa pay gruplarõna dağõtõm 

miktarõ ve kâr payõnõn ödenme zamanlarõ hakkõnda genel kurula yapõlacak öneriler. 
 
Yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporlarõ, Kurulca belirlenen esas ve standartlar 

çerçevesinde en az bir önceki dönemle karşõlaştõrmalõ olarak hazõrlanmõş mali tablolarõ 
içerir. 

Yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporlarõ yanõltõcõ, abartõlõ, işletme ve işletme 
faaliyetleri hakkõnda yanlõş kanaat uyandõrõcõ ifadeler taşõyamaz. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler 
 
Mali tablolarõn gerçeği dürüst bir şekilde yansõtmasõ 
Madde 58. Mali tablolar, işletmenin mali durumunu, performansõnõ ve nakit 

akõmõnõ dürüst bir şekilde yansõtacak şekilde hazõrlanmak zorundadõr. Gerekli dipnotlara da 
yer verilerek bu Tebliğdeki hükümler ile Kurulun muhasebe standartlarõ açõklamalarõ 
çerçevesinde hazõrlanan mali tablolarõn gerçeği dürüst bir şekilde yansõttõğõ kabul edilir. 

Bu Tebliğe ve Kurulun bu Tebliğ çerçevesinde yaptõğõ �muhasebe standartlarõ 
açõklamalarõ�na kõsmen veya tamamen uygun şekilde hazõrlanmamõş mali tablolar, Kurulun 
standartlarõna uygun şekilde hazõrlanmõş mali tablolar olarak kabul edilmez. 

İşlem ve olaylarõn, mali tablolara bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde 
yansõtõlmayõp yalnõzca dipnotlarda açõklanmasõ, söz konusu işlem ve olaylarõn uygun şekilde 
mali tablolara yansõtõldõğõ anlamõna gelmez. 

Bu Tebliğe ve Kurulun bu Tebliğ uyarõnca yaptõğõ muhasebe standartlarõ 
açõklamalarõna uygun olarak hazõrlanan mali tablolarõn dipnotlarõnda, bu hususlara uyulduğu 
açõklanõr. 
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İşletmenin sürekliliği 
Madde 59. Mali tablolar hazõrlanõrken yönetim kurulu işletmenin sürekliliği 

konusunu değerlendirir. İşletme yönetimince bilanço tarihinden sonra işletmenin tasfiye 
edilmesine veya ticari faaliyetlerinin durdurulmasõna karar verildiği veya bu şekilde hareket 
edilmesi dõşõnda gerçekçi bir alternatifin bulunmadõğõ durumlar hariç, mali tablolar 
işletmenin sürekliliği ilkesi esas alõnarak hazõrlanõr. Mali tablolarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda, 
işletmenin sürekliliği konusunda önemli belirsizlikler varsa, konu dipnotlarda açõklanõr. Mali 
tablolarõn işletmenin sürekliliği varsayõmõ esas alõnarak hazõrlanmamasõ durumunda, bu 
hususa, kullanõlan değerleme ilkeleri ile işletmenin sürekliliği varsayõmõnõn 
yapõlamamasõnõn nedenlerine dipnotlarda yer verilir. 

İşletmenin sürekliliği varsayõmõnõn geçerliliği değerlendirilirken, bilanço tarihinden 
itibaren en az oniki ay sonrasõ için, eldeki mevcut tüm veriler kullanõlõr. Geçmiş dönemlerini 
kârla sonuçlandõran ve finansman kaynaklarõna ulaşmada zorluk çekmeyen işletmeler için, 
işletmenin sürekliliği varsayõmõnõn sağlandõğõ, detaylõ bir analize gerek olmadan kabul edilir. 
Diğer durumlarda, bu varsayõmõn sağlanõp sağlanmadõğõnõn tespiti, beklenen kârlõlõk, yeni 
borç bulma kapasitesi gibi hususlar değerlendirilerek yapõlõr. 

 
Tahakkuk esasõ 
Madde 60.  Nakit akõmõna ilişkin bilgiler hariç, bir işletmenin mali tablolarõ 

tahakkuk esasõna göre hazõrlanõr. 
Bu çerçevede, bir işlem ve olay, bu Tebliğin �Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler� 

Kõsmõndaki mali tabloya alõnma kriterlerini taşõr hale gelmesi durumunda varlõk, 
yükümlülük, öz sermaye, gelir veya gider olarak mali tablolara alõnõr.  

 
Gösterimde tutarlõlõk 
Madde 61. Mali tablo kalemlerinin sõnõflandõrõlmasõ ve gösterimi dönemler 

arasõnda değiştirilemez. Ancak aşağõdaki durumlarõn varlõğõ halinde bu hususa uyulmaz: 
a) İşletmenin faaliyetlerinin içeriğinin önemli ölçüde değişmesi veya mali 

tablolarõnõn yeniden gözden geçirilmesi sonucunda değişiklik yapõlmasõnõn işlem ve olaylarõ 
daha uygun  bir şekilde yansõtacak olmasõ, 

b) İlgili işlemin gösterimi için bu Tebliğde veya Kurulun bu Tebliğ çerçevesinde 
yaptõğõ muhasebe standartlarõ açõklamalarõnda yeni esaslarõn belirlenmesi. 

Önemli bir iktisap veya elden çõkarma ya da mali tablolarõn gözden geçirilmesi 
sonucunda mali tablolarõn farklõ bir şekilde sunumu gerekebilir. Bu yeni yapõnõn kalõcõlõğõnõn 
muhtemel olmasõ veya yeni gösterimin faydasõnõn açõk olmasõ durumunda işletmeler mali 
tablo sunumunu değiştirir. Mali tablolarda bu şekilde bir değişikliğin yapõlmasõ durumunda, 
aksi açõkça belirtilmemişse, önceki dönem kalemleri de değiştirilir. 

 
Önemlilik  ve toplulaştõrma 
Madde  62.  Her önemli benzer kalemler topluluğu mali tablolarda ayrõ gösterilir. 

Önemli olmayan tutarlar, esaslarõ veya fonksiyonlarõ açõsõndan birbirine benzeyen kalemler 
itibarõyla toplulaştõrõlarak gösterilir. 

Gerçekleşen işlemler ve olaylar, esaslarõ veya fonksiyonlarõ itibarõyla 
toplulaştõrõlarak mali tablolarda bir kalem olarak gösterilir. Bu şekilde oluşan bir kalem 
yeterince önemli değilse, diğer benzer kalemlerle toplulaştõrõlarak gösterilir. 

Mali tablolarda ihmal edilmesi halinde, mali tablolarõ esas alarak karar veren 
kullanõcõlarõn ekonomik kararlarõnõ etkileyen bilgi önemlidir. Bir kalemin önemli olup 
olmadõğõnõn değerlendirilmesinde, ilgili kalemin esasõ ve büyüklüğü birlikte değerlendirilir. 
Duruma göre ilgili kalemin esasõ veya büyüklüğü belirleyici faktör olabilir. Esasõ ve 
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fonksiyonu itibarõyla aynõ olan varlõklar, tutarlarõ büyük olsa bile toplulaştõrõlarak gösterilir. 
Buna karşõn, esasõ veya fonksiyonlarõ itibarõyla farklõ olan büyük tutarlõ kalemler ayrõ 
gösterilir. 

Önemlilik kavramõ gereği, bu Tebliğde ve Kurulun muhasebe standartlarõ 
açõklamalarõnda ayrõca açõklanmasõ öngörülmekle beraber, açõklanmasõ halinde ortaya 
çõkacak bilgilerin önemli olmamasõ halinde, söz konusu bilgilerin ayrõca açõklanmasõna 
gerek yoktur. 

 
Mahsup; varlõklar ve yükümlülükler 
Madde 63. Bu Tebliğde izin verilen veya zorunlu tutulan haller dõşõnda, varlõklar 

ve yükümlülükler birbirinden mahsup edilemez. 
İşlem ve olayõn özünün mahsubu gerekli kõlmasõ sonucunda bu işlem ve olayõn net 

tutarlarõ üzerinden gösterilmesi veya varlõklarõn, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki 
tutarlarõ üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralõnõn ihlali olarak değerlendirilmez. 

 
Mahsup; gelirler ve giderler 
Madde 64. Gelir ve gider kalemleri ancak ilgili işlemin bu Tebliğde veya Kurulun 

muhasebe standartlarõ açõklamalarõnda öngörülmesi halinde birbirinden mahsup edilir.  
 
Mahsup: diğer faaliyetler 
Madde 65. İşletmenin normal iş akõşõ içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda 

bu Tebliğin �Hasõlat� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanan hasõlat dõşõnda elde ettiği gelirler, işlem 
veya olayõn özüne uygun olmasõ şartõyla, net değerleri üzerinden gösterilir. Bu çerçevede; 
cari olmayan varlõklarõn elden çõkarõlmasõ durumunda, bundan elde edilen kazanç ve kayõp, 
satõş gelirlerinden, varlõğõn kayõtlõ değeri ve diğer satõş giderleri düşüldükten sonra kalan net 
tutarlarõ üzerinden gösterilir. 

Ayrõca, bir grup benzer işlemden doğan kayõp ve kazançlar da netleştirilerek 
gösterilir (Örnek; yabancõ paraya dayalõ işlemlerden kaynaklanan kazanç ve kayõplar ile alõm 
satõm amacõyla elde bulundurulan finansal araçlara ilişkin kazanç ve kayõplar, netleştirilerek 
gösterilir.) Ancak, büyüklüğü ve yapõsõnõn önemli olmasõ nedeniyle, işletmenin finansal 
performansõnõn anlaşõlmasõ için açõklanmasõ gerekli olan gelir ve gider kalemleri ayrõca 
açõklanõr. 

  
Mali tablolarda karşõlaştõrmalõ bilgi 
Madde 66. Aksi belirtilmedikçe, mali tablolardaki tüm sayõsal veriler önceki 

dönemle karşõlaştõrmalõ olarak verilmek zorundadõr. Cari dönem mali tablolarõnõn 
anlaşõlmasõ için gerekli olmasõ halinde, sayõsal olmayan hususlar da karşõlaştõrmalõ olarak 
verilir. Önceki yõl mali tablolarõnda açõklanan ve cari yõl içinde sonuçlanan hukuki 
ihtilaflarõn sonucu bu kapsamda cari yõl mali tablo dipnotlarõnda açõklanõr. 

Mali tablo kalemlerinin gösterimi veya sõnõflandõrõlmasõ değiştiğinde 
karşõlaştõrõlabilirliği sağlamak amacõyla, önceki dönem mali tablolarõ da buna uygun olarak 
yeniden sõnõflandõrõlõr. Önceki dönem mali tablolarõnõn yeniden sõnõflandõrõlmasõ durumunda 
aşağõdaki hususlar dipnotlarda açõklanõr;  

a) Yeniden sõnõflandõrmanõn esasõ, 
b) Yeniden sõnõflandõrmanõn nedeni ve  
c) Her bir yeniden sõnõflandõrõlan hesap kalemi veya hesap grubunun tutarõ. 
Bu değişikliğin yapõlmasõnõn, önceki dönem verilerinin bu yeni sõnõflandõrmaya 

uygun bir şekilde tutulmamõş olmasõ gibi nedenlerle, değişiklikten beklenen fayda ile orantõlõ 
olmayan bir şekilde yüksek maliyet ve çabayõ gerektirmesi halinde, önceki dönem mali 
tablolarõ yeniden sõnõflandõrmaya tabi tutulmayabilir; bu durumda yeniden sõnõflandõrõlmama 
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nedenleri ve yeniden sõnõflandõrma yapõlsaydõ olacak olan değişikliklerin esaslarõ dipnotlarda 
açõklanõr. 

Muhasebe politikalarõnda bir değişiklik sonucunda önceki dönem verilerinde 
yapõlacak ayarlamalar konusunda, bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe 
Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar� Kõsmõndaki hükümlere uyulur.  

 
Mali tablolarõn yapõsõ ve içeriği 
Madde 67. Bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanacak mali tablolar, işletmenin sunduğu 

diğer bilgilerden kolayca ayrõştõrõlabilecek şekilde sunulur. 
Mali tablolarõn üzerinde aşağõdaki bilgilere yer verilir: 
a) Mali tablonun adõ, 
b) İlgili işletmenin ticaret unvanõ ve adresi, bunda dönem içinde bir değişiklik 

olmuşsa bu husus, 
c) Mali tablolarõn konsolide olup olmadõğõ, paranõn cari satõn alma gücü cinsinden 

hazõrlanõp hazõrlanmadõğõ, 
d) Mali tablonun tarihi veya kapsadõğõ dönem, 
e) Hazõrlandõğõ para birimi ve kõsaltma tutarõ, 
f) Bağõmsõz denetimden geçip geçmediği. 
 
Mali tablo hazõrlama dönemi 
Madde 68. Tüm işletmeler yõllõk mali tablo düzenlemekle yükümlüdür. Bunun 

yanõnda, bu Tebliğde belirtilen işletmeler, ara dönemlerde de mali tablo düzenlemekle 
yükümlüdür. 

İşletmeler, işletmenin başka bir işletme tarafõndan devralõnmasõ gibi haklõ 
gerekçelerin varlõğõ durumunda hesap dönemlerini değiştirebilirler. Hesap döneminin 
değişmesi durumunda, ilk yõla mahsus olmak üzere, �yõllõk� mali tablolar bir yõldan daha 
kõsa bir dönem için düzenlenir. Bu durumda, mali tablo dipnotlarõnda, bir yõldan farklõ hesap 
döneminin kullanõlmasõnõn nedeni ve gelir tablosu, nakit akõm tablosu ve öz sermaye 
değişim tablosu ile bu tablolarõn ilgili dipnotlarõnõn cari dönem rakamlarõnõn önceki dönem 
rakamlarõ ile karşõlaştõrõlabilir olmadõğõ konusu açõklanõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bilanço 
 
Bilançonun hazõrlanmasõ 
Madde 69. İşletmeler, kural olarak faaliyetlerinin esaslarõnõ dikkate alarak 

bilançonun tablo kõsmõnda varlõklarõ cari ve cari olmayan varlõklar, yükümlülükleri ise kõsa 
vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler şeklinde ayrõma tabi tutarlar. Ancak, finansal bilgilerin 
ihtiyaca daha uygun ve güvenilir olarak sunulabilmesi için gerekli görülmesi halinde, 
bilanço varlõk ve yükümlükleri likidite esasõna göre sunulur. 

Cari ve cari olmayan ayrõmõ konusundaki seçimden bağõmsõz olarak bilanço 
tarihinden sonraki oniki aydan sonra ve oniki ay içerisinde geri kazanõlacak veya ifa 
edilecek tutarlarõ birlikte içeren her bir varlõk veya yükümlülük kalemi için söz konusu 
tutarlarõn oniki ayõ aşan kõsmõ da bilanço dipnotlarõnda açõklanõr. 

 
Bilançoda cari ve cari olmayan varlõklar ayrõmõ 
Madde 70. Bilançonun, cari ve cari olmayan ayrõmõ yapõlarak sunulmasõ halinde 

aşağõdaki özellikleri taşõyan varlõklar cari varlõk olarak kabul edilir: 
a) İşletmenin normal faaliyet devresinde elden çõkarõlmasõ beklenen veya bu devre 

içerisinde satõş veya tüketim için elde bulundurulan varlõklar,  
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b) Alõm satõm amaçlõ veya kõsa vadeli olarak elde bulundurulan varlõklar, 
c) Bilanço tarihi itibarõyla bir yõl veya daha kõsa sürede elden çõkarõlmasõ beklenen 

varlõklar, veya 
d) En az bilanço tarihinden sonraki oniki ay içinde, bir yükümlülüğün ifasõ için 

kullanõlmasõ veya başka bir varlõkla değişimi kõsõtlanmamõş nakit ve nakit benzerleri.  
 
Cari varlõklarõn dõşõnda kalan diğer tüm varlõklar cari olmayan varlõklar içinde 

izlenir. 
İşletmenin faaliyet devresi, üretim veya işlem sürecine giren hammadde ve 

malzemenin elde edilmesi ile bunun işlenip nakit veya kolayca nakde çevrilebilecek değerler 
karşõlõğõnda satõlmasõ arasõnda geçen süredir. Bilanço tarihinden sonraki bir yõl içinde elden 
çõkarõlmasõ beklenmese bile, işletmenin normal faaliyet devresinin bir parçasõ olarak satõlan, 
tüketilen veya elden çõkarõlan ticari alacaklar ve stoklar da cari varlõklar arasõnda izlenir. 
Aktif bir piyasasõ olan menkul kõymetler, bilanço tarihinden sonraki bir yõl içinde elden 
çõkarõlmasõnõn beklenmesi durumunda cari varlõklar içerisinde; aksi takdirde cari olmayan 
varlõklar içerisinde izlenir. 

 
Bilançoda kõsa ve uzun vadeli yükümlülükler ayrõmõ 
Madde 71. Bilançosunu cari ve cari olmayan ayrõmõ yaparak sunan işletmelerde, 

bilanço tarihi itibarõyla vadesine bir yõldan az kalmõş yükümlülükler ile vadesi bundan uzun 
olmakla birlikte işletmenin normal faaliyet devresi içerisinde ifa edilmesi beklenen 
yükümlülükler kõsa vadeli yükümlülük olarak kabul edilir. 

Kõsa vadeli yükümlülükler dõşõndaki tüm yükümlülükler uzun vadeli 
yükümlülükler içerisinde izlenir. 

Bu çerçevede, cari varlõklara benzer şekilde, işletmenin normal faaliyet devresinde 
kullanõlan işletme sermayesinin bir parçasõnõ oluşturan ticari borçlar, çalõşanlara borçlar ve 
diğer faaliyet maliyetleri vadeleri bir yõldan daha uzun olsa bile kõsa vadeli yükümlülükler 
içerisinde izlenir. Faaliyet devresinin bir parçasõ olmayan, ancak bir yõldan kõsa bir süre 
içerisinde ifa edilmesi gereken, uzun vadeli borçlarõn cari dönemde ödenmesi gereken taksiti 
gibi kalemler de kõsa vadeli yükümlülükler içerisinde izlenir. 

Bilanço tarihi itibarõyla vadesine bir yõldan az bir süre kalan uzun vadeli 
yükümlülükler, borcun vadesinin bir yõldan daha uzun olmasõ ve yeniden borçlanõlmasõna 
veya borcun yenilenmesine yönelik anlaşmanõn bilanço tarihinden sonra ancak mali 
tablolarõn ilanõ için onay alõnmasõndan önce sona erecek olmasõ halinde dahi kõsa vadeli 
yükümlülükler içerisinde izlenir. 

Bir sonraki dönemde ödeme zorunluluğu olan bazõ yükümlülükler şirketin isteğine 
bağlõ olarak yeniden yapõlandõrõlabilir veya erteleme yoluna gidilebilir. Bu yükümlülüklerin 
şirketin uzun vadeli finansman kaynaklarõnõn bir parçasõnõ oluşturduğu kabul edilir ve 
bunlarõn uzun vadeli olarak sõnõflandõrõlmasõ şarttõr. Fakat, yeniden finansman opsiyonunun 
şirketin isteğine bağlõ olmadõğõ durumlarda, bu işlem mutlaka olacakmõş gibi düşünülmemeli 
ve bu yükümlülük kõsa vadeli olarak sõnõflandõrõlmalõdõr.  

Borç verenin talebi halinde ifa edilmesi gereken uzun vadeli bir yükümlülüğün 
üstlenildiği sözleşmeden cayõlmasõ halinde söz konusu yükümlülük, bilanço tarihinden sonra 
ancak mali tablolarõn ilanõ için onay alõnmasõndan önce borç verenin herhangi bir talepte 
bulunmayacağõ hususunda mutabõk olmasõ halinde dahi kõsa vadeli yükümlülük olarak 
sõnõflandõrõlõrlar.  

Ancak, bilanço tarihi itibariyle borç veren borçluya caymadan geri dönmesi için, 
ivedi ödeme talep etmemek kaydõyla, süre tanõrsa söz konusu yükümlülük, borcun ifasõ için 
bilanço tarihinden sonra cayma hariç en az oniki ay içinde ödenecek hale gelmesi ve  

a) Borçlunun kendisine tanõnan süre zarfõnda caymadan geri dönmesi veya  
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b) Mali tablolarõn ilanõ için onay alõndõğõnda tanõnan sürenin dolmamõş olmasõ ve 
borçlunun caymadan geri dönmesinin muhtemel olmasõ, 

halinde uzun vadeli yükümlülük olarak sõnõflandõrõlõr. 
Borçlu kendisine tanõnan süre zarfõnda caymadan geri dönmezse, aslõnda borç 

bilanço tarihi itibariyle ödenebilir durumdadõr ve söz konusu yükümlülüğün kõsa vadeli 
yükümlülük olarak sõnõflandõrõlmasõ şarttõr. 

 
Bilançonun tablo kõsmõnda yer alacak bilgiler 
Madde 72. Bilançonun tablo kõsmõnda en az aşağõdaki bilgiler yer alõr: 
a) Maddi varlõklar, 
b) Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller, 
c) Maddi olmayan varlõklar, 
d) (e), (h) ve (i) bentlerindeki tutarlar hariç finansal varlõklar,  
e) Öz sermaye yöntemine göre değerlenmiş iştirakler, 
f) Canlõ varlõklar, 
g) Stoklar, 
h) Ticari alacaklar ve diğer alacaklar, 
i) Nakit ve nakit benzerleri, 
j) Ticari borçlar ve diğer borçlar, 
k) Karşõlõklar, 
l) (j) ve (k) bendindeki tutarlar hariç olmak üzere finansal yükümlülükler, 
m) Vergi varlõklarõ ve yükümlülükleri, 
n) Ana ortaklõk dõşõ paylar, 
o) Sermaye ve yedek akçeler. 
Yukarõda sayõlanlar içerisinde yer almasa bile, bu Tebliğde ayrõca açõklanmasõ 

istenen hususlar ile mali tablolarõn gerçeği dürüst bir şekilde temsil etmesi için gerekli 
görülen diğer hususlar, ayrõ kalemler ve alt toplamlar olarak bilançoda ayrõca açõklanõr.  

 
Bilançoda ayrõca gösterilme için gerekli şartlar 
Madde 73. Bilançoda bir kalemin ayrõca gösterilmesinde varlõklarõn likiditesi ve 

esasõ ile işletme içindeki fonksiyonu, yükümlülüklerin ise miktarõ, vadesi ve esasõ dikkate 
alõnõr.  

Toplu olarak gösterilen ancak farklõ değerleme kriterlerine göre değerlenen varlõk 
ve yükümlülüklere ilişkin dipnotlarda ayrõca açõklama yapõlõr. 

 
Bilançonun tablo kõsmõnda veya dipnotlarõnda gösterilecek bilgiler: genel 

ilkeler 
Madde 74. Bilgiler, işletmenin faaliyetlerine uygun şekilde, bilançonun tablo 

kõsmõnda veya dipnotlarda daha alt başlõklara ayrõlarak gösterilir.  
 
Öz sermaye kalemlerinin gösterimi ile ilgili özel hükümler 
Madde 75. İşletmeler, aşağõdaki hususlarõ bilançonun tablo kõsmõnda veya 

dipnotlarõnda açõklar. 
a) Kayõtlõ sermaye tavanõ, 
b) Ödenmiş veya çõkarõlmõş sermaye tutarõ, 
c) Ödenmemiş sermaye tutarõ, 
d) İmtiyazlõ paylar ve bunlarõn haklarõ, 
e) İşletmenin kendi hisse senetlerinden geçici olarak kendi aktifinde bulunanlarõ, 

bağlõ ortaklõklarõnda veya iştiraklerinde bulunanlarõ, 
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f) Bir sözleşme veya menkul kõymet nedeniyle oluşan hisse senedi ihraç 
yükümlülüğünün tutarõ ve şartlarõ,  

g) Yedek akçelerin amaçlarõ ve esaslarõ, 
h) Bilanço tarihinden sonra, ancak bilançonun yayõmlanmasõndan önce dağõtõlmasõ 

kararlaştõrõlan temettü tutarõ. 
İşletmeler ise yukarõdaki bilgilerden bilançonun tablo kõsmõnda açõklanmasõ faydalõ 

olmayanlarõ dipnotlarda açõklayabilirler. 
Öz sermaye kalemlerinde, sermaye ve Türk Ticaret Kanunu uyarõnca belirlenmiş 

yasal yedek akçeler gibi kalemler, ilgili tutarlarõ üzerinden yer alõr. Bu tutarlar ile bu Tebliğ 
uyarõnca bulunacak öz sermaye kalemleri toplamõ arasõndaki fark, bir dengeleyici tutar 
olarak �öz sermaye düzeltme farklarõ� kalemi ile ilişkilendirilir. Bu şekilde, iştiraklerden 
elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin sermayeye ilave edilmesi sonucunda sermaye 
kaleminin artmasõ, buna karşõn aktifte bu Tebliğ uyarõnca bir artõşõn oluşmamasõ durumunda, 
sermaye bedelsiz hisse senetlerinin ilavesi sonucu oluşan yeni tutarlarõ üzerinden mali 
tablolarda yer alõr ve sermayedeki artõş kadar bir tutar dengeleyici bir kalem olarak öz 
sermaye düzeltme farklarõ hesabõ ile ilişkilendirilir. 

İşletmeler, bu Tebliğ uyarõnca düzenledikleri mali tablolarõn dipnotlarõnda, diğer 
mevzuat uyarõnca düzenlenen ve öz kaynak, öz sermaye veya diğer adlarla adlandõrõlan, 
işletmenin sahipleri tarafõndan konulmuş veya birikmiş karlardan oluşan bölüm ile ilgili 
olarak aşağõdaki açõklamalarõ dipnotlarda yaparlar: 

a) Sermayeye eklenebilecek ve oluşturulan diğer fonlar ve bunlarõn kaynaklandõğõ 
alanlar, 

b) Türk Ticaret Kanunu uyarõnca ayrõlan yedek akçeler ve bunlarõn niteliği, 
c) Ana sözleşme gereğince ayrõlan yedek akçeler, 
d) Diğer öz sermaye kalemleri, 
e) Bütün bu kalemlerin ortaklara dağõtõlabilmesi hukuken mümkün olan kõsmõ ve 

dağõtõlmalarõ için gerekli şartlar. 
Vergi mevzuatõ uyarõnca öz sermaye içinde oluşturulan fonlar bilançonun tablo 

kõsmõnda yer almaz. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gelir Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablosu 

 
Dönem kar ve zararõ 
Madde 76. Kar ve zararõn belirlenmesinde, bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda istisna 

edilmemişse, dönem içinde mali tablolara alõnan tüm gelir ve gider kalemleri dikkate alõnõr. 
Yeniden değerleme fonu, yabancõ para çevrim farklarõ gibi bazõ kalemler, ilgili kõsõmlarda 
öngörüldüğü şekilde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilir. 

  
Gelir tablosunun tablo kõsmõnda bulunmasõ gerekli bilgiler 
Madde 77. Gelir tablosunun tablo kõsmõnda en az aşağõdaki başlõklarõn veya aynõ 

anlama gelmek üzere kalemlerin yer almasõ şarttõr: 
a) Hasõlat, 
b) Finansman giderleri, 
c) Öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakler ile müşterek yönetime 

tabi teşebbüslerin vergi sonrasõ kar ve zararlarõndan pay, 
d) Durdurulan faaliyetlere atfedilebilecek varlõklarõn satõşõ veya yükümlülüklerin 

ifasõ sonucu oluşan kar ve zararõn vergi öncesi tutarõ, 
e) Vergi karşõlõklarõ ve giderleri, 
f) Kar veya zarar, 
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g) Ana ortaklõk dõşõ pay, 
h) Dönemin net kar veya zararõ. 
Bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda belirtilmesi veya işletmenin finansal 

performansõnõn dürüst bir biçimde gösterilmesi için gerekli olmasõ hallerinde, yukarõda 
belirtilen başlõklara yeni alt başlõklar veya kalemler ilave edilebilir veya bu kalemler daha alt 
kalemlere ayrõlabilir. 

Herhangi bir gelir ve gider kalemi, gelir tablosunda olağanüstü kalem olarak ayrõca 
gösterilmez. 

 
Gelir tablosunun tablo kõsmõnda veya dipnotlarda sunulmasõ gerekli bilgiler 
Madde 78. Bir işletmenin finansal performansõnõn değerlendirilmesinde, 

büyüklüğü, esasõ ve diğer hususlar itibariyle açõklanmasõna ihtiyaç duyulan bilgiler, gelir 
tablosunun tablo kõsmõnda veya dipnotlarõnda ayrõca açõklanõr. Bu çerçevede aşağõdaki 
kalemlerin ayrõca açõklanmasõ şarttõr: 

a) Stoklarõn net gerçekleşebilir değerine, varlõklarõn geri kazanõlabilir değerine 
indirilmesi ve bu değer düşüklüklerinin iptali, 

b) İşletmenin yeniden yapõlandõrõlmasõ faaliyetleri ve yeniden yapõlandõrma için 
ayrõlan karşõlõklarõn iptal edilmesi, 

c) Maddi varlõklarõn elden çõkarõlmasõ, 
d) Uzun vadeli yatõrõmlarõn elden çõkarõlmasõ, 
e) Durdurulan faaliyetler, 
f) Hukuki ihtilaflarda meydana gelen gelişmeler, 
g) Ayrõlan diğer karşõlõklarõn iptal edilmesi. 
İşletmeler, giderleri esaslarõna veya fonksiyonlarõna göre sõnõflandõrmak ve 

bunlarõn detayõna ilişkin bilgileri gelir tablosunun tablo kõsmõnda veya dipnotlarõnda sunmak 
zorundadõr. 

Gider kalemleri; sõklõk, kazanç ve kayõp potansiyeli ve tahmin edilebilirlik 
açõsõndan farklõ olabilecek finansal performansõn bileşenlerini açõklõkla gösterecek şekilde, 
daha alt kalemlere ayrõlõr. Bu bilgiler, gelir tablosunun tablo kõsmõnda  veya dipnotlarõnda 
yer alabilir. 

İşletmeler, yukarõdaki bilgilerden gelir tablosunun tablo kõsmõnda açõklanmasõ 
faydalõ olanlarõ gelir tablosunun tablo kõsmõna alabilirler.  

 
Giderlerin esaslarõna göre gösterimi yöntemi 
Madde 79. Gelir tablosunun hazõrlanmasõnda giderlerin esaslarõna göre gösterimi 

yönteminde, giderler gelir tablosunda esaslarõna göre toplulaştõrõlarak, diğer bir deyişle 
amortismanlar, hammadde ve malzeme giderleri, ulaşõm maliyetleri, ücretler ilan giderleri 
gibi alt başlõklarda gösterilir. Bu yöntemde, faaliyet giderlerinin fonksiyonel gider kalemleri 
arasõnda paylaştõrõlmasõna gerek bulunmaz.  

Kurul, bu yönteme göre gelir tablosu hazõrlayacak işletmeleri ayrõca belirleyebilir. 
 
Giderlerin fonksiyonlarõna göre gösterimi yöntemi 
Madde 80. Gelir tablosunun hazõrlanmasõnda giderlerin fonksiyonlarõna göre 

gösterimi yönteminde giderler; satõşlarõn maliyetinden, pazarlama satõş ve dağõtõm veya 
genel yönetim faaliyetlerinden kaynaklananlar esas alõnarak fonksiyonlarõna göre gösterilir. 

 
Yöntemlerin seçimi 
Madde 81. İşletmeler, giderlerin fonksiyonlarõna göre veya esaslarõna göre 

gösterimi yöntemlerinden birini seçerken, finansal performansõn değerlendirilmesinde en 
uygun sonucu verecek yöntemi benimserler. 
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Ancak Kurul, belirli işletmelerin veya işletme gruplarõnõn belirli bir yönteme göre 
mali tablo hazõrlamasõnõ isteyebilir. 

 
Gelir tablosu dipnotlarõ 
Madde 82. Gelir tablosu dipnotlarõnda aşağõdaki hususlara yer verilir. 
a) Giderlerin gelir tablosunda fonksiyonlarõna göre gösterilmesi durumunda, 

amortisman ve itfa giderleri ile personel maliyetleri dahil diğer giderlerin esaslarõ hakkõnda 
ek bilgi. 

b) Dönemin karõndan temettü olarak dağõtõlmasõ kararlaştõrõlan veya dağõtõlmasõ 
genel kurula teklif edilecek tutarlar ile bu tutarlardan hisse başõna düşen miktara ilişkin bilgi. 

c) Gelir tablosunda yer almayan ancak, işletmenin performansõnõn ölçümü 
konusunda bilgi sağlayan diğer hususlar. 

d) Gelir tablosuna ilişkin formatta yer alan özel hususlar. 
  
Öz sermaye değişim tablosu 
Madde 83. İşletmeler, örneği bu Tebliğ ekinde verilen formata uygun olarak öz 

sermaye değişim tablosu düzenler. 
Öz sermaye değişim tablosunda en az aşağõdaki bilgiler bulunur: 
a) Dönem net kar veya zararõ, 
b) Gelir tablosu ile ilişkilendirilmeksizin doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilmiş 

kalemler, 
c) Muhasebe politikalarõnda değişikliklerin veya önceki dönemdeki önemli 

hatalarõn bu Tebliğ uyarõnca düzeltilmesi sonucunda oluşan tutarlarõn toplam etkisi, 
d) Temettü dağõtõmõ, sermaye artõrõmõ ve azaltõlmasõ, 
e) Önceki dönem kar ve zararõnõn dönem başõnda ve bilanço tarihindeki tutarõ ve 

bunda dönem içinde meydana gelen değişiklikler, 
f) Sermayenin ve diğer yedeklerin her bir yedek akçe türü itibarõyla dönem 

başõndaki tutarõ, dönem sonundaki tutarõ ve bunlarda dönem içinde meydana gelen 
değişiklikler.  

Bu Kõsõm ekinde yer verilen örnek öz sermaye değişim tablosunda yer alan 
sütunlarla ilgili açõklamalar aşağõda yer almõştõr. 

a) Sermaye: Türk Ticaret Kanunu uyarõnca sermaye olarak kabul edilen tutarõ, 
b) Öz sermaye düzeltme farklarõ: Türk Ticaret Kanunu uyarõnca hazõrlanan 

bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin, bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanan öz sermaye 
tutarõndan farklõ olmasõ durumunda, bir düzeltme hesabõ olarak aradaki fark, 

c) İşletmenin kendi hisse senetleri: İşletmenin veya konsolidasyon kapsamõnda 
bağlõ ortaklõklarõnõn satõn aldõğõ ve bu tebliğin ilgili kõsõmlarõnda belirtilen şekilde 
muhasebeleştirilen kendi hisse senetleri, 

d)  Varlõklarda değer artõşõ (gelirle ilişkilendirilmeyen tutarlar): Gelirle 
ilişkilendirilmeden doğrudan öz sermayeyle ilişkilendirilmesi bu Tebliğde öngörülen 
tutarlar, 

e) Öz sermaye enflasyon düzeltme farklarõ: Bu Tebliğin �Yüksek Enflasyon 
Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesi� Kõsmõnda öngörülen şekilde yapõlan 
düzeltmeler sonucu ortaya çõkan fark, 

f) Yabancõ para çevrim farklarõ: Bu Tebliğin ilgili kõsmõnda belirtilen şekilde, 
yabancõ işletmelerin mali tablolarõnõn dönüştürülmesinde ortaya çõkan farklar, 

g) Yasal yedekler: İşletmelerin Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 
ayõrdõklarõ yedek akçeler, 

h) Statü yedekleri: İşletmelerin esas sözleşmeleri gereğince ayõrdõklarõ yedek 
akçeler, 
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i) Diğer yedekler ve birikmiş karlar: genel kurul kararõyla ayrõlmõş yedek akçeler 
ile dağõtõma tabi tutulmamõş karlar, 

j) Net dönem karõ (veya zararõ) : dönemin net karõ veya zararõ, 
k)  Geçmiş yõllar zararõ: önceki dönemlerde gerçekleşen zararlarõn toplam tutarõ. 
Söz konusu tabloda bu tutarlarõn dönem başõndaki tutarõ ve dönem içinde bu 

tutarlarda gerçekleşen artõş ve azalõş ile bu tutarlarõn dönem sonundaki bakiyeleri hakkõnda 
bilgi verilir. Bir kalemde dönem içinde hem artõş, hem de azalõş meydana gelmişse konu 
hakkõnda dipnotlarda bilgi verilir. Bunun yanõnda, öz sermayede meydana gelen hareketlerin 
açõk ve anlaşõlõr olmasõ için gerekli bilgilere dipnotlarda yer verilir. 

 
Nakit akõm tablosu 
Madde 84. Nakit akõm tablosunun düzenlenmesinde bu Tebliğin �Nakit Akõm 

Tablosu� başlõklõ Kõsmõndaki hükümler uygulanõr. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Dipnotlar 

 
Dipnotlarõn yapõsõ 
Madde 85. İşletmeler, mali tablolarõn tablo kõsmõ ile birlikte, en az aşağõdaki 

hususlarõ taşõyan mali tablo dipnotlarõnõ hazõrlar. 
Dipnotlarda aşağõdaki hususlar yer alõr:  
a)Mali tablolarõ hazõrlama esaslarõ ile önemli işlem ve olaylar için kullanõlan 

muhasebe politikalarõ hakkõnda bilgi, 
b)Bu Tebliğde açõklanmasõ öngörülen ancak mali tablolarda yer almayan bilgiler, 
c)Mali tablolarõn gerçeği dürüst bir şekilde yansõtmasõ için gerekli olan ancak mali 

tablolarda yer almayan diğer bilgiler. 
d)Bu Tebliğde dipnotlarda açõklanmasõ zorunlu tutulmuş bilgiler. 
 
Dipnotlarõn sunumu 
Madde 86. Dipnotlar sistematik bir yapõ içerisinde, mali tablolarda ilgili olduğu 

kaleme referans verilmek suretiyle sunulur. 
Dipnotlarda aşağõdaki sõraya uyulur: 
a) Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda bu Tebliğde yer alan hükümlere uyulduğu 

hususu, 
b) Uygulanan muhasebe politikalarõ ve değerleme esaslarõ, 
c) Mali tablolarõn tablo kõsmõndaki sõra gözetilerek, söz konusu kalemlerle ilgili 

destekleyici açõklamalar, 
d) Şarta bağlõ olaylar, taahhütler ve mali bilgiler ile mali olmayan diğer bilgiler. 
Birden fazla tabloyu ilgilendiren bilgilerin topluca verilmesinin gerekli olmasõ 

durumunda, ilgili bilgi ilk tabloyla ilgili dipnotlarda verilir ve diğer tablolarda ilgili maddeye 
referans verilir. 

 
Dipnotlarda muhasebe politikalarõnõn sunumu 
Madde 87. Dipnotlarõn muhasebe politikalarõ ile ilgili açõklamalarõn yer aldõğõ 

bölümünde aşağõdaki açõklamalara ve bilgilere yer verilir: 
a) Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda kullanõlan değerleme ilkeleri, 
b) Mali tablolarõn uygun bir şekilde anlaşõlmasõ için gerekli olduğu ölçüde, 

kullanõlan muhasebe politikalarõ. 
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Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda, bu Tebliğde kullanõlmasõna izin verilen değerleme 
ilkelerinden birden fazlasõnõn kullanõlmasõ durumunda, her bir varlõk ve yükümlülük grubu 
için kullanõlan değerleme ilkeleri ayrõca açõklanõr. 

İşlem ve olaylarõn işletmenin finansal durumuna ve performansõna nasõl 
yansõtõldõğõnõn anlaşõlmasõnda mali tablo kullanõcõlarõna yardõmcõ olacak muhasebe 
politikalarõ dipnotlarda açõklanõr. İşletme tarafõndan açõklanabilecek muhasebe politikalarõna 
ilişkin bazõ örnekler aşağõda verilmiştir; ancak, açõklanmasõ gereken hususlar bunlarla sõnõrlõ 
değildir. 

a) Hasõlatõn mali tablolara alõnmasõ, 
b) Konsolidasyon ilkeleri, 
c) İştiraklerin öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmesi, 
d) İşletme birleşmeleri, 
e) Müşterek yönetime tabi teşebbüsler, 
f) Maddi ve maddi olmayan varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ, bunlarõn 

amortismana tabi tutulmasõ veya itfa edilmesi, 
g) Borçlanma maliyetlerinin veya diğer giderlerin aktifleştirilmesi, 
h) İnşaat sözleşmeleri, 
i) Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller, 
j) Finansal araçlar ve yatõrõmlar, 
k) Kiralamalar, 
l) Stoklar, 
m) Dönemin vergileri ve ertelenmiş vergiler, 
n) Karşõlõklar, 
o) Kõdem tazminatlarõ, 
p) Yabancõ para çevrim işlemleri, 
q) Coğrafi ve işletme bölümünün tanõmõ ve maliyetlerin bölümler arasõnda tahsis 

ilkeleri, 
r) Nakit ve nakit benzerlerinin tanõmõ, 
s) Devlet teşvikleri. 
Bunlarõn yanõnda, mali tablolara alõnan kalemlerin tutarõnõ en çok etkileyen 

muhasebe politikalarõnõn tatbikinde mali tablo hazõrlayanlar tarafõndan yapõlan takdir, 
dipnotlarda açõklanõr. Bu çerçevede, finansal varlõklarõn vadeye kadar elde bulundurulacağõ 
konusunu değerlendirirken mali tablo hazõrlayanlarõn yapmõş olduklarõ takdir, mali tablo 
dipnotlarõnda açõklanõr. 

 
Önemli değerleme varsayõmlarõ 
Madde 88. İşletmeler, bir sonraki mali yõlda, varlõk ve yükümlülüklerin kayõtlõ 

değerinde önemli bir değişikliğin yapõlmasõ riskine neden olan, gelecekle ilgili önemli 
varsayõmlar ile değerlemede diğer belirsizlikler hakkõnda dipnotlarda açõklama yapar. Söz 
konusu riski taşõyan varlõk ve yükümlülüğün esasõ ve bilanço tarihi itibariyle kayõtlõ 
değerleri ayrõca açõklanõr. 

 
Diğer açõklamalar 
Madde 89. İşletmeler aşağõdaki hususlarõ ayrõca açõklar: 
a) İşletmenin faaliyetlerinin esasõ ve ana faaliyet konusu, 
b) Ana ortaklõğõn ve nihai ana ortaklõğõn ticaret unvanõ, 
c) Mali tablolar yayõmlanmadan önce dağõtõlmasõ kararlaştõrõlan ancak henüz öz 

sermayeden düşülmemiş dağõtõlmayan temettü tutarõ ve bunun hisse başõna tutarõ, 
d) Bu şekilde henüz öz sermayeden düşülmemiş diğer temettü yükümlülükleri. 
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   Ek: 1 
Örnek Bilanço 

 
 Cari Dönem Geçmiş Dönem 
 20.. 20.. 20.. 20.. 

VARLIKLAR     
Cari Olmayan Varlõklar     
Maddi Varlõklar X  X  
Şerefiye X  X  
Üretim Lisanslarõ X  X  
İştirakler X  X  
Diğer Finansal Varlõlar X  X  

  X  X 
Cari Varlõklar     
Stoklar X  X  
Ticari ve diğer alacaklar X  X  
Peşin Ödemeler X  X  
Nakit ve nakit benzerleri X  X  

  X  X 
Toplam Varlõklar  X  X 
ÖZSERMAYE VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER     

Sermaye ve Yedekler     
Sermaye X  X  
Yedekler X  X  
Birikmiş kar/zarar X  X  

  X  X 
Ana ortaklõk dõşõ pay  X  X 
Uzun vadeli yükümlülükler     
Faizli borçlar X  X  
Ertelenmiş vergiler X  X  
Kõdem tazminatlarõ X  X  

  X  X 
Kõsa vadeli yükümlülükler     
Ticari ve diğer borçlar X  X  
Kõsa vadeli borçlar X  X  
Faizli borçlarõn cari döneme 
tekabül eden kõsmõ X  X  

Kefalet karşõlõklarõ X  X  
  X  X 

Toplam öz sermaye ve 
yükümlülükler  X  X 
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    Ek:2 
Örnek Gelir Tablosu � Giderlerin Fonksiyonlarõna Göre Gösterimi   
 
        Cari Dönem      Geçmiş Dönem 
 20.. 20.. 

Hasõlat X X 
Satõşlarõn Maliyeti (X) (X) 
Brüt Kar X X 
Diğer esas faaliyet gelirleri X X 
Dağõtõm giderleri (X) (X) 
Genel yönetim giderleri (X) (X) 
Diğer esas faaliyet giderleri (X) (X) 
Esas Faaliyet Karõ X X 
Finansman Giderleri (X) (X) 
İştiraklerden Gelirler X X 
Vergi öncesi kar X X 
Vergi X X 
Vergi sonrasõ kar X X 
Ana ortaklõk dõşõ pay X X 
Net dönem karõ X X 

    Ek:3 
Örnek Gelir Tablosu � Giderlerin Esaslarõna Göre Gösterimi   
 
        Cari Dönem      Geçmiş Dönem 
 20.. 20.. 

Hasõlat X X 
   

Diğer esas faaliyet gelirleri X X 
Mamul ve yarõ mamullerde 
değişim (X) (X) 

Yapõlan iş karşõlõğõ elde 
edilen gelir X X 

   
Hammadde ve tüketim malõ 
kullanõmõ (X) (X) 

Personel giderleri (X) (X) 
Amortisman ve itfa payõ  (X) (X) 
Diğer esas faaliyet giderleri (X) (X) 

   
Esas faaliyet karõ X X 

   
Finansman giderleri (X) (X) 
İştiraklerden gelirler X X 
   
Vergi öncesi kar X X 
   
Vergi (X) (X) 
   
Vergi sonrasõ kar X X 
   
Ana ortaklõk dõşõ pay X X 
Net dönem karõ X X 
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Ek :4  
Örnek Öz sermaye Değişim Tablosu 

  
 
 
 
 

 
Sermaye 

Öz sermaye 
düzeltme 
farklarõ (-) 

İşletmenin 
kendi hisse 
senetleri (-) 

Emisyon 
Primi 

Yeniden 
değerleme 
fonu 

Öz sermaye 
Enflasyon 
Düzeltmesi 
Farklarõ 

Yabancõ 
Para Çevrim 
Farklarõ 

Yasal 
Yedekler 

Statü 
Yedekleri 

Diğer 
Yedekler ve 
dağõtõlmamõş 
karlar 

Net Dönem 
Karõ (veya 
zararõ) 

Geçmiş 
Yõllar 
Zararlarõ (-) Toplam 

31.12... itibariyle bakiye X (X) (X) X X X X X X X X (X) X 
Muhasebe politikasõnda 
değişiklikler          X   X 
31.12... itibariyle yeni bakiye X (X) (X) X X X X X X X X (X) X 

Sermaye artõrõmõ X (X)  X          
Nakit X             
İç kaynaklardan X         (X)    
İşletmenin aldõğõ kendi hisse 
senetleri   (X)           
Gelir tablosunda yer almayan 
kazanç ve kayõplar              
Yeniden değerleme fonu     X         
Yabancõ para çevrim farklarõ       X       
Diğer kazanç ve kayõplar          X    
Enflasyon düzeltme farklarõ      X        
Dönem net karõ (veya zararõ)           X   

Dağõtõlan Temettü          (X)    
31.12... itibariyle bakiye X (X) (X) X X X X X X X X (X) X 

Sermaye artõrõmõ X (X)  X          
Nakit X             
İç kaynaklardan X         (X)    
İşletmenin aldõğõ kendi hisse 
senetleri   (X)           
Gelir tablosunda yer almayan 
kazanç ve kayõplar              
Yeniden değerleme fonu     X         
Yabancõ para çevrim farklarõ       X       
Diğer kazanç ve kayõplar          X    
Enflasyon düzeltme farklarõ      X        

Dönem net karõ           X   
Dağõtõlan Temettü          (X)    

31.12... itibariyle bakiye X (X) (X) X X X X X X X X (X) X 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

ARA MALİ TABLOLAR 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 90. Bu Kõsmõn amacõ; ara mali tablolarõn asgari içeriğinin, bu tablolara 

ilişkin mali tablolara alõnma ve değerleme ilkelerinin ve bu tablolarõn düzenlenmesi gereken 
dönemlere ilişkin hususlarõ belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 91. Ara mali tablolarõn düzenlenmesinde, dipnotlarda yapõlacak 

açõklamalarda ve ara dönemde ortaya çõkan işlem ve olaylarõn mali tablolara alõnmasõnda ve 
değerlemesinde bu Kõsõm hükümleri uygulanõr. 

Bir işletmenin hesap dönemi boyunca ara mali tablo düzenlememesi veya bu Kõsõm 
ile uyumlu olmayan ara mali tablo düzenlemesi, işletme tarafõndan aksi yapõlmadõğõ sürece, 
işletmenin yõllõk mali tablolarõnõn bu Tebliğ hükümleri ile uyumlu olmasõna engel teşkil 
etmez.   

 
Tanõmlar 
Madde 92. Bu kõsõmda geçen; 
Ara dönem: Bir hesap döneminden kõsa bir dönemi, 
Ara mali tablolar: Ara dönem için bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ 

Kõsmõnda tanõmlanan tam set mali tablolarõ veya bu Kõsõmda tanõmlanan özet mali tablolarõ, 
Tam set mali tablolar: Bilanço, gelir tablosu, nakit akõm tablosu, öz sermaye 

değişim tablosu ve dipnotlarõ, 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ara Mali Tablolarõn İçeriği  

 
 
Ara mali tablolarõn içeriğine ilişkin esaslar  
Madde 93. Bu Kõsõm, özet mali tablolar ve seçilmiş dipnotlardan oluşan ara mali 

tablolarõn asgari içeriğini belirler. Ara mali tablolar ile, en son yõllõk mali tablolarda yer alan 
finansal bilgilerde güncellemeler sağlanmasõ amaçlanmakta olup; bu çerçevede, ara 
dönemde yeni faaliyetler, olaylar ve durumlar üzerinde odaklanõlõr ve daha önce raporlanan 
finansal bilgilerin tekrarõndan kaçõnõlõr. 

Bu Kõsõmda yer alan hükümler, bir işletmenin ara mali tablo olarak, özet mali 
tablolar ve seçilmiş dipnotlar yerine tam set mali tablolar yayõmlamasõnõ yasaklamaz veya 
engellemez. Bu Kõsõmdaki hükümler ayrõca, özet mali tablolarõn ve seçilmiş dipnotlarõn, bu 
Kõsõmda öngörülen asgari kalem ve bilgilerden daha fazlasõnõ içermesini yasaklamayõ veya 
engellemeyi amaçlamaz. Ara dönemde tam set mali tablolar düzenlenmesi benimsense bile, 
bu Kõsõmda yer alan mali tablolara alõnma ve değerlemeye ilişkin ilkeler uygulanõr. Bu 
şekilde hazõrlanan mali tablolarda, bu Kõsõmda öngörülen açõklamalarõn yanõnda bu Tebliğin 
diğer kõsõmlarõnda öngörülen açõklamalara da yer verilmesi şarttõr.      
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Ara mali tablolar 
Madde 94. Ara mali tablolar asgari olarak aşağõda yer alan mali tablolardan oluşur: 
a) Özet bilanço, 
b) Özet gelir tablosu, 
c) Özet öz sermaye değişim tablosu, 
d) Özet nakit akõm tablosu, 
e) Seçilmiş dipnotlar. 
 
Ara mali tablolarõn biçim ve içeriği 
Madde 95. İşletmelerin ara mali tablolar olarak tam set mali tablolarõnõ 

yayõmlamasõ durumunda; bu mali tablolarõn biçim ve içeriğinin, bu Tebliğin �Mali 
Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõndaki tam set mali tablolar için öngörülen hükümler ile 
uyumlu olmasõ zorunludur.  

İşletmelerin ara mali tablolar olarak özet mali tablolarõnõ yayõmlamasõ durumunda; 
özet tablolarõn asgari olarak, en son yõllõk mali tablolarda yer alan başlõk ve alt-başlõklarõn 
her biri ile bu Kõsõm hükümleri çerçevesinde belirlenen seçilmiş dipnotlarõ içermesi şarttõr. 
Yer verilmemesi halinde özet mali tablolarõ yanõltõcõ hale getirebilecek hesap kalemleri ve 
dipnotlar bu tablolarõn içeriğine dahil edilir.  

Hisse başõna kar ile hisse başõna bölünmüş kar tutarlarõ ara dönemlerde 
hazõrlanacak tam set veya özet gelir tablosunda gösterilir.  

Bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõ; işletmenin öz sermayesinde 
meydana gelen değişiklikleri gösteren tablonun ayrõ bir mali tablo olarak sunulmasõnõ 
gerektirir ve işletme sahipleri ile yapõlan sermaye işlemleri ile bu kişilere dağõtõlan 
tutarlardan kaynaklanan öz sermaye değişikliklerine ilişkin bilgilerin söz konusu mali 
tabloda veya alternatif olarak dipnotlarda gösterimine olanak sağlar. Bu kapsamda olmak 
üzere, ara dönemde hazõrlanacak öz sermaye değişim tablosunun formatõnõn en son yõllõk 
mali tablolarda kullanõlan format ile aynõ olmasõ zorunludur. 

Bir işletmenin en son yõllõk mali tablolarõ konsolidasyona tabi tutulmuşsa, ara mali 
tablolarõ da konsolidasyona tabi tutulur. Bir işletmenin yõllõk finansal raporlarõnõn, konsolide 
mali tablolarõn yanõnda ana ortaklõğõn konsolide olmayan mali tablolarõnõ da içermesi 
durumunda; bu Kõsõm, işletmenin ara mali tablolarõnõn ana ortaklõğõn konsolide olmayan ara 
mali tablolarõnõ da içermesini gerektirmez veya yasaklamaz.  

 
Seçilmiş dipnotlar 
Madde 96. Mali tablo kullanõcõlarõnõn bir işletmenin ara mali tablolarõnõn yanõnda 

en son yõllõk mali tablolarõna da ulaşma imkanõ bulunduğundan; ara dönem dipnotlarõnda, en 
son yõllõk mali tablolarõn dipnotlarõnda sunulan bilgilerde göreceli olarak önemli olmayan 
güncellemeler sağlanmasõ şart değildir. Ara dönem dipnotlarõnda, işletmenin mali durumu ve 
performansõnda en son yõllõk bilanço tarihinden sonra meydana gelen değişikliklerin 
anlaşõlmasõ için gerekli, önemli nitelikteki işlem ve olaylar açõklanõr. 

Ara mali tablolara ilişkin dipnotlarda asgari olarak aşağõda belirtilen bilgilerin yer 
almasõ zorunludur. Dipnotlarda açõklanacak bilgiler hesap dönemi başõndan ara mali tablo 
tarihine kadar geçen süreye ilişkin bilgileri içerir ve bu bilgiler diğer dönemlere ilişkin 
bilgilerle karşõlaştõrmalõ olarak düzenlenir. Ara mali tablolarõn anlaşõlmasõnõ önemli ölçüde 
etkileyen işlem ve olaylar ayrõca açõklanõr: 

a) Ara mali tablolarõn düzenlenmesinde, en son yõllõk mali tablolarõn 
hazõrlanmasõnda esas alõnan muhasebe politikalarõ ve hesaplama yöntemlerinin 
kullanõldõğõna ilişkin bir açõklama; söz konusu politika ve yöntemlerin değiştirilmiş olmasõ 
halinde, değişikliğe ve bu değişikliğin mali tablolar üzerindeki etkilerine ilişkin açõklamalar, 



 

 
35

b) Ara dönem faaliyetlerinin mevsimsel veya  dönemsel özelliklerine ilişkin 
açõklamalar, 

c) Varlõklar, borçlar, öz sermaye, net gelir veya nakit akõmlarõnõ etkileyen ve esasõ, 
büyüklüğü veya sõklõğõ dolayõsõyla olağandõşõ olarak nitelendirilebilecek kalemlerin esas ve 
tutarlarõ, 

d) Cari yõlõn önceki ara dönemlerine veya önceki yõllara ait mali tablolarda yer alan 
tahminlerde meydana gelen değişikliklerin, cari ara mali tablolar üzerinde önemli etkide 
bulunmasõ durumunda; bu değişikliğe ve tutarõna ilişkin açõklamalar, 

e) Hisse senetleri ve borçlanma araçlarõ ihracõ, geri satõn alõnmasõ ve geri 
ödemelerine ilişkin açõklamalar, 

f) Toplam olarak veya hisse bazõnda olmak üzere, adi hisse senetleri ve diğer hisse 
senetlerine ödenen temettüler, 

g) Bu Tebliğin �Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ� başlõklõ 
Kõsmõnõn bölüm bilgilerinin yõllõk mali tablolarda açõklanmasõnõ gerektirmesi halinde; bölüm 
raporlamasõnda esas alõnan raporlama ilkesi çerçevesinde, endüstriyel veya coğrafi 
bölümlere ilişkin ara döneme ait gelirler ve faaliyet sonuçlarõ, 

h) Ara döneme ilişkin, ara dönem bilanço tarihinden sonra ortaya çõkan ve ara mali 
tablolara yansõtõlmayan önemli olaylar, 

i) Birleşme, bölünme, devir, tasfiye, bağlõ ortaklõklarõn ve uzun vadeli yatõrõmlarõn 
edinimi veya elden çõkarõlmasõ, yeniden yapõlandõrma ve durdurulan faaliyetler gibi, 
işletmenin bileşenlerinde ara dönemde meydana gelen değişikliklerin etkileri, 

j) Şarta bağlõ borçlar veya şarta bağlõ varlõklarda son yõllõk bilanço tarihinden sonra 
meydana gelen değişiklikler, 

Aşağõda verilen örnekler ara dönemde dipnotlarda açõklama gerektiren hususlar 
arasõnda yer almaktadõr: 

a) Stoklarõn net gerçekleşebilir değerine indirilmesi ve böyle bir indirimin iptali,  
b) Maddi varlõklar, maddi olmayan varlõklar veya diğer varlõklarõn değerlerinde 

ortaya çõkan değer düşüklüklerinden kaynaklanan bir zararõn mali tablolara alõnmasõ ve bu 
tür bir değer düşüklüğü zararõnõn iptali, 

c) Yeniden yapõlandõrmadan kaynaklanan maliyetler için ayrõlan karşõlõklarõn iptali, 
d) Maddi varlõklarõn elde edilmesi veya elden çõkarõlmasõ, 
e) Maddi varlõklarõn satõn alõnmasõ için verilen taahhütler, 
f) Davalarõn sonuçlanmasõ, 
g) Önceki dönemlerde mali tablolara alõnan finansal bilgilerdeki önemli hatalarõn 

düzeltilmesi, 
h) Borçlarõn ödenmesinde temerrüde düşülmesi veya bir borç anlaşmasõnõn 

gereklerinin yerine getirilmemesi (Müteakip olarak herhangi bir düzeltmenin yapõlmamõş 
olmasõ halinde), 

i) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler. 
Bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda mali tablolarda yapõlacak açõklamalar belirlenirken, 

bu açõklamalarõn olağan olarak yõllõk mali tablolarda yapõlmasõ öngörülmüştür. İşletmenin 
ara mali tablolarõnõn özet mali tablolar ve seçilmiş dipnotlardan oluştuğu durumda, ara mali 
tablolarda bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda öngörülen dipnot açõklamalarõna yer verilmesi 
zorunlu değildir.  

  
Uyumluluğun açõklanmasõ  
Madde 97. Bir işletmenin ara mali tablolarõnõn bu Kõsõm hükümleri ile uyumlu 

olmasõ halinde, bu uyumluluk dipnotlarda açõklanõr. 
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Ara mali tablolar, bu Tebliğin ara mali tablolara uygulanabilir her bir kõsmõnda yer 
alan hükümlerin tamamõ ve Kurulun bu Tebliğin uygulanmasõna ilişkin yorumlarõ ile 
uyumlu olarak hazõrlanmadõğõ sürece, bu Tebliğ ile uyumlu olarak kabul edilmez. 

 
Önemlilik 
Madde 98. Ara mali tablolarda mali tablolara alõnma, değerleme, sõnõflandõrma 

veya dipnotlarda yapõlacak açõklamalara karar verilirken, önemlilik kavramõ ara dönem 
finansal bilgileri çerçevesinde değerlendirilir. Önemlilik kavramõnõn değerlendirilmesinde, 
ara dönem değerleme işlemlerinin yõl sonuna göre daha fazla oranda tahmine dayandõğõ 
dikkate alõnmalõdõr. 

Finansal raporlamada önemlilik kavramõ değerlendirilirken takdir mekanizmasõnõn 
kullanõlmasõ şarttõr. Ara mali tablolarda, mali tablolara alõnma ve açõklamaya ilişkin takdir 
yetkisi kullanõlõrken, ara dönem verileri esas alõnõr. (Örnek; muhasebe politikalarõnda veya 
tahminlerinde meydana gelen değişiklikler ve hatalar, açõklanmamasõ halinde ortaya 
çõkabilecek yanõltõcõ çõkarõmlardan kaçõnmak üzere, ara dönem verilerine dayanõlarak 
belirlenecek önemlilik çerçevesinde mali tablolara alõnõr ve açõklanõr.) 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Tablolara Alõnma ve Değerleme 
 
Mali tablolara alõnma ve değerleme 
Madde 99. En son yõllõk mali tablo tarihinden sonra meydana gelen ve etkileri bir 

sonraki yõllõk mali tablolara yansõtõlacak muhasebe politikalarõ değişiklikleri hariç olmak 
üzere, işletmeler, ara mali tablolarõnda yõllõk mali tablolarõnda uygulananlar ile aynõ 
muhasebe politikalarõnõ uygulamak zorundadõr. Bir işletmenin ara mali tablo düzenleme 
sõklõğõnõn yõllõk sonuçlarõnõn değerlemesini etkilememesini sağlamak üzere, ara dönemdeki 
değerleme işlemleri kõst esasõ çerçevesinde yapõlõr. Kõst esasõndan kasõt, mali tablolarda, 
hesap dönemi başõndan mali tablo düzenleme tarihine kadar olan süre içerisindeki işlemlerin 
dikkate alõnmasõdõr. 

Bu çerçevede, ara dönem, daha uzun olan hesap döneminin bir parçasõ olup, 
bağõmsõz bir hesap dönemi olarak değerlendirilmez. Kõst esasõ, aynõ hesap dönemindeki 
önceki ara dönemlerde mali tablolara alõnan tutarlara ilişkin tahminlerde değişiklik 
yapõlmasõnõ gerektirebilir. Ancak, ara dönemlerdeki varlõk, yükümlülük, gelir ve giderlerin 
mali tablolara alõnma kriterlerinin yõllõk mali tablolara ilişkin olanlarla aynõ olmasõ şarttõr. 

Konuya ilişkin örneklere aşağõda yer almõştõr:   
a) Ara dönemde ortaya çõkan, stok değer düşüklüğü, yeniden yapõlandõrmalar veya 

varlõklarda değer düşüklüklerinden kaynaklanan zararlarõn mali tablolara alõnmasõnda ve 
değerlemesinde uygulanacak ilkeler, yõllõk mali tablo düzenlenmesi durumunda uygulanacak 
ilkeler ile aynõ olmak zorundadõr. Ancak, bu şekilde, bir ara dönemde mali tablolara alõnan 
ve değerlenen bir kalemle ilgili tahminlerde, o hesap dönemi içerisindeki bir başka ara 
dönemde değişiklikler meydana gelmesi durumunda; ilk tahmin tutarõ, ek bir zarar tutarõnõn 
tahakkuk ettirilmesi veya daha önce mali tablolara alõnan tutarõn iptal edilmesi suretiyle ilgili 
ara dönemde değiştirilir.  

b) Ara dönemde bir varlõk olarak nitelendirilebilmesi için gerekli koşullarõ 
taşõmayan bir maliyet; bu koşullarõn sağlanõp sağlanmadõğõna ilişkin gelecekte ortaya 
çõkacak bir bilginin beklenmesi veya cari yõl içindeki kazançlarõn ara dönemlere eşit 
dağõlõmõnõn sağlanmasõ amacõyla bilançoda taşõnamaz. 

c) Her bir ara dönem için, mali yõlõn tamamõ için beklenen yõllõk vergi oranlarõnõn 
ağõrlõklõ ortalamasõna ilişkin en iyi tahmin esas alõnarak bir vergi gideri mali tablolara alõnõr. 
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Bir ara dönemde tahakkuk eden vergi karşõlõklarõ; yõllõk vergi oranõna ilişkin tahminde bir 
değişiklik meydana gelmesi halinde, o yõlõn takip eden ara döneminde düzeltilir. 

Varlõklar, yükümlülükler, gelir ve giderlerin ara dönem içerisinde mali tablolara 
alõnmasõnda, bu Tebliğin �Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler� başlõklõ Kõsmõnda yer alan 
hükümler uygulanõr.  

Ara döneme ilişkin gelir ve giderler, her bir set mali tablolar hazõrlandõğõnda 
mevcut olan bilgiler kullanõlarak kõst esasõ çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur. Cari ara 
dönemde mali tablolara yansõtõlan gelir ve gider tutarlarõ, cari yõlõn önceki ara dönemlerinde 
mali tablolara yansõtõlan tutarlarõn tahminlerindeki muhtemel değişiklikleri yansõtõr. Ancak, 
cari yõlõn önceki ara dönemleri için düzenlenen ara mali tablolarda yer alan tutarlar geriye 
yönelik olarak düzeltilmezken; tahminlerde ortaya çõkan önemli değişikliklerin esasõ ve 
tutarõ bu Kõsõm hükümleri uyarõnca cari ara dönem dipnotlarõnda açõklanõr. 

 
Mevsimsel, dönemsel veya arõzi gelirler 
Madde 100. Yõllõk hesap dönemi içerisinde ortaya çõkan mevsimsel, dönemsel 

veya arõzi gelirler; bu tür gelirlerin yõllõk hesap dönemi sonu itibarõyla tahakkuk 
ettirilmesinin veya ertelenmesinin uygun olmamasõ durumunda, ara dönem tarihi itibarõyla 
tahakkuk ettirilmez veya ertelenmez. 

Temettü gelirleri, lisans bedelleri, teşvik ve sübvansiyonlar buna örnek olarak 
verilebilir. Ayrõca, perakendeciler gibi bazõ işletmeler, tutarlõ olarak cari yõlõn belirli ara 
dönemlerinde diğer ara dönemlere göre daha fazla gelir elde edebilirler. Bu tür gelirler 
ortaya çõktõklarõ anda mali tablolara alõnõr.    

 
Hesap dönemi süresince düzensiz olarak katlanõlan maliyetler 
Madde 101. Hesap dönemi süresince düzensiz olarak katlanõlan maliyetler; sadece, 

hesap dönemi sonu itibarõyla bu tür maliyetlerin tahakkuk ettirilmesinin veya ertelenmesinin 
uygun olduğu durumlarda, ara dönem raporlama amaçlarõna yönelik olarak tahakkuk ettirilir 
veya ertelenir.   

 
Tahminlerin kullanõmõ 
Madde 102. Ara mali tablolarõn hazõrlanmasõnda izlenecek değerleme esaslarõ, 

finansal bilgilerin güvenilirliğini ve bir işletmenin mali durumu ve performansõnõn 
anlaşõlmasõ için gerekli tüm önemli finansal bilgilerin uygun olarak açõklanmasõnõ 
sağlayacak şekilde belirlenir. Değerleme işlemleri yõllõk ve ara mali tablolarõn her ikisinde 
de makul tahminlere dayansa da, tahmin yöntemlerinin ara dönemde daha fazla kullanõmõ 
mümkündür.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ara Mali Tablo Düzenleme Yükümlülüğü 
 
Ara mali tablo düzenlemekle yükümlü işletmeler 
Madde 103. İşletmeler, 3�er aylõk ara dönemler itibariyle bu Kõsõmda yer alan 

esaslar çerçevesinde ara mali tablo düzenlemekle yükümlüdür. 
Bu Tebliğ hükümlerine tabi işletmelerin bağlõ ortaklõğõ, iştiraki veya müşterek 

yönetime tabi bir teşebbüsü olmasõ nedeniyle bu Tebliğ hükümlerine tabi olan işletmeler, 
aynõ ara dönemler itibariyle ara mali tablo düzenlemekle yükümlüdür.   
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Düzenlenecek ara mali tablolar  
Madde 104. 6 aylõk ara mali tablolar bu Tebliğin tüm Kõsõmlarõna uyulmasõ 

suretiyle tam set, diğer ara mali tablolar ise bu Tebliğ kapsamõnda özet olarak hazõrlanõr. 
Kurul tüm ara mali tablolarõn tam set olarak hazõrlanmasõnõ isteyebilir.  

Ara dönemler itibarõyla, aşağõda belirtilen ara mali tablolarõn düzenlenmesi şarttõr: 
a) Önceki yõla ilişkin yõllõk bilanço ile karşõlaştõrmalõ olarak hazõrlanmõş cari ara 

dönem bilançosu, 
b) Cari ara dönem gelir tablosu ve cari yõla ilişkin hesap dönemi başõndan ara 

dönem sonuna kadar olan faaliyetleri kapsayan kümülatif gelir tablosu ile önceki yõlõn aynõ 
dönemlerine ilişkin gelir tablolarõ, 

c) Önceki yõlõn aynõ ara dönemi ile karşõlaştõrmalõ olarak hazõrlanmõş, cari yõla 
ilişkin hesap dönemi başõndan ara dönem sonuna kadar olan öz sermaye değişimlerini 
gösteren öz sermaye değişim tablosu, 

d) Önceki yõlõn aynõ ara dönemi ile karşõlaştõrmalõ olarak hazõrlanmõş, cari yõla 
ilişkin hesap dönemi başõndan ara dönem sonuna kadar olan nakit akõmlarõnõ gösteren nakit 
akõm tablosu. 

Bu kapsamda, hesap dönemi 31/12/2003�de sona eren bir işletme açõsõndan, 
30/06/2003 tarihli mali tablolar olarak aşağõda belirtilen ara mali tablolarõn düzenlenmesi 
şarttõr: 

 
 Cari dönem Önceki dönem 

Bilanço 
6. ay sonundaki 

 
30.06.2003 

 
31.12.2002 

Gelir tablosu 
6 aylõk 
3 aylõk 

 
01.01.2003 � 30.06.2003  
01.04.2003 � 30.06.2003 

 
01.01.2002 � 30.06.2002 
01.04.2002 � 30.06.2002 

Nakit akõm tablosu 
6 aylõk 

 
01.01.2003 � 30.06.2003 

 
01.01.2002 � 30.06.2002 

Öz sermaye değişim tablosu 
6 aylõk 

 
01.01.2003 � 30.06.2003 

 
01.01.2002 � 30.06.2002 

 
Ağõrlõklõ olarak mevsimsel veya dönemsel faaliyetler ile karşõ karşõya bulunan 

işletmeler, yukarõda yer verilen dönemler esas alõnarak hazõrlanmõş ara mali tablolarõnõn 
yanõnda, cari yõl ve önceki yõla ilişkin ara dönem sonundan önceki oniki aylõk döneme isabet 
eden karşõlaştõrmalõ finansal bilgilerini de açõklayabilirler. 

 
Ara mali tablolarõn düzenlenmesi zorunlu özel durumlar 
Madde 105. Aşağõdaki hallerde bu Kõsõmda yer alan esaslara göre ara mali tablo 

düzenlenmesi zorunludur: 
a) İşletmelerin birleşme, bölünme, devir veya tasfiye durumunda bulunmalarõ. 
b) Hesap döneminin ilk üç ayõndan sonraki bir süre içinde menkul kõymetlerin 

halka arzõ için Kurula başvuruda bulunulmasõ.  
 
Ara mali tablolarõn düzenlenmesinde sorumluluk 
Madde 106. Ara mali tablolarõn bu Kõsõm hükümleri ile uyumlu olarak 

düzenlenmesinden, Bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõ hükümleri 
uyarõnca işletmenin yönetim kurulu sorumludur.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

 
Yõllõk mali tablolarda yapõlacak açõklama 
Madde 107. Bir ara dönemde raporlanan bir tutarõn tahmininin, cari yõlõn son ara 

döneminde önemli ölçüde değiştiği, ancak son ara dönem için ayrõ bir ara mali tablo 
düzenlenmediği durumda; tahminlerde meydana gelen değişikliklerin esasõ ile tutarlarõ cari 
yõla ilişkin yõllõk mali tablolarõn dipnotlarõnda açõklanõr. 

Bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 
Hatalar� başlõklõ Kõsmõ; tahminlerde meydana gelen ve cari dönemi önemli ölçüde etkileyen 
veya takip eden dönemleri önemli ölçüde etkilemesi beklenen değişikliklerin esasõnõn 
açõklanmasõnõ gerektirir. Ayrõca söz konusu Kõsõm; takip eden dönemlerdeki etkinin 
beklenen tutarõ aşõrõ bir maliyet veya çaba gerektirmeksizin tahmin edilebildiği sürece, 
değişikliğin tutarõnõn açõklanmasõnõ öngörür. Bu Kõsõm hükümleri de ara mali tablolarda 
benzer açõklamalarõn yapõlmasõnõ öngörür. Stoklarõn net gerçekleşebilir değerine indirilmesi, 
yeniden yapõlandõrma veya değer düşüklüğü zararlarõna ilişkin olarak cari yõlõn önceki ara 
dönemlerinde raporlanan tahminlerde son ara dönemde meydana gelen değişiklikler buna 
örnek olarak verilebilir. Bu maddenin birinci fõkrasõnda öngörülen açõklama sadece 
tahminlerde meydana gelen değişikliklerle sõnõrlõ tutulmuş olup; hesap döneminin son ara 
dönemine ilişkin herhangi bir ek finansal bilginin cari yõla ilişkin yõllõk mali tablolarda 
açõklanmasõ gerekmez.  

 
Önceki ara mali tablolarõn yeniden düzenlenmesi 
Madde 108. Kurulca yapõlacak yeni bir düzenleme ile belirlenen geçiş hükümleri 

hariç olmak üzere, muhasebe politikalarõnda meydana gelen bir değişiklik; aşõrõ bir maliyet 
veya çaba gerektirmediği sürece, cari yõlõn önceki ara dönemlerine ilişkin mali tablolarõn ve 
önceki yõllarõn karşõlaştõrõlabilir ara dönemlerine ilişkin mali tablolarõn yeniden 
düzenlenmesi suretiyle önceki ara mali tablolara yansõtõlõr.       

Birinci fõkrada belirtilen ilkenin bir amacõ, belirli tür işlemlere bir hesap dönemi 
süresince tek bir muhasebe politikasõnõn uygulanmasõnõ sağlamaktõr. Bu Tebliğin �Muhasebe 
Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar� başlõklõ Kõsmõ; muhasebe 
politikasõnda meydana gelen bir değişikliğin, aşõrõ bir maliyet veya çaba gerektirmediği 
sürece, geriye yönelik olarak uygulanmasõyla önceki dönem finansal bilgilerinin yeniden 
düzenlenmesini öngörür. Aynõ ilke, hesap dönemi içerisinde muhasebe politikasõnda 
meydana gelen herhangi bir değişikliğin hesap döneminin başõna kadar geriye yönelik olarak 
uygulanmasõnõ şart kõlar. 

Bir hesap dönemi içerisindeki muhasebe politikasõndaki değişikliklerin ara dönem 
tarihi itibariyle mali tablolara yansõtõlmasõna izin verilmesi, aynõ  hesap dönemi içerisindeki 
belirli tür işlemlere iki farklõ muhasebe politikasõ uygulanmasõ sonucunu doğurabilir. Bu da, 
bir işletmenin ara dönemdeki mali durumu, performansõ ve nakit akõmlarõnõn 
anlaşõlabilirliğinde ve analizinde karmaşaya neden olabilir.    
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
NAKİT AKIM TABLOSU 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam Ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 109. Bu Kõsmõn amacõ, nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen 

değişimlerin işletmenin esas, yatõrõm ve finansman faaliyetleri itibariyle nakit akõm 
tablosunda gösterimine ilişkin ilke ve esaslarõ belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 110. Bu Kõsõm, işletmelerin, net varlõklarõndaki değişimler, finansal 

yapõlarõ ve nakit akõmlarõnõn tutar ve zamanlamasõnõ değişen şartlara göre yönlendirme 
yeteneği hakkõnda mali tablo kullanõcõlarõna bilgi vermek üzere, diğer mali tablolarõnõn 
ayrõlmaz bir parçasõ olarak,  nakit akõm tablosunun düzenlenmesine yönelik ilke ve esaslarõ 
kapsar. 

İşletmeler, nakit akõm tablolarõnõ bu Kõsõmdaki hükümlere uygun olarak düzenler. 
 
Tanõmlar 
Madde 111. Bu Kõsõmda geçen: 
Nakit: İşletmedeki nakit ile vadesiz mevduatõ, 
Nakit benzeri: Tutarõ belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kõsa vadeli ve yüksek 

likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatõrõmlarõ,  
Nakit akõmlarõ: Nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çõkõşlarõnõ, 
Esas faaliyetler: Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatõrõm ve 

finansman faaliyeti olmayan diğer faaliyetleri, 
Yatõrõm faaliyetleri: Uzun vadeli varlõklarõn ve nakit benzerleri içerisinde yer 

almayan  diğer yatõrõmlarõn elde edilmesi ve elden çõkarõlmasõna ilişkin faaliyetleri, 
Finansman faaliyetleri: Öz sermaye ile borçlanmalarõn yapõsõnda ve tutarõnda 

değişiklik meydana getiren faaliyetleri,  
ifade eder. 
 
Nakit akõm tablosunun düzenlenme gereği 
Madde 112. Nakit akõm tablosu, finansal tablo kullanõcõlarõnõn bir işletmenin nakit 

ve nakit benzeri oluşturma ve söz konusu nakit akõmlarõnõ kullanma yeteneğinin 
değerlendirilmesini sağlamak amacõyla hazõrlanan temel mali tablodur. Kullanõcõlar, mali 
konulara ilişkin karar verirken bir işletmenin nakit ve nakit benzerlerini oluşturma 
kabiliyetlerini ve bunun oluşturulmasõndaki zamanlama ve kesinliği değerlendirmek 
zorundadõrlar. 

Mali tablo kullanõcõlarõ, işletmenin nakit ve nakit benzeri varlõklarõnõ nasõl 
oluşturduğu ve nasõl kullandõğõ ile ilgilenmektedirler. Bu ilgi, finansal kurumlarda olduğu 
gibi işletmenin doğasõndan kaynaklanan faaliyetlerinden veya nakdin işletmenin ürünü gibi 
görülmesinden bağõmsõzdõr. İşletmeler kar etmek amacõyla farklõ faaliyetlerde bulunmalarõna 
karşõn, özünde faaliyetlerine devam etmek, yükümlülüklerini yerine getirmek ve 
yatõrõmcõlarõna getiri sağlamak gibi benzer nedenlerle nakde ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, 
tüm işletmelerin nakit akõm tablosu hazõrlamalarõ zorunludur. 

Tarihi nakit akõm bilgileri genellikle gelecekteki nakit akõmlarõnõn tutar, 
zamanlama ve kesinliğinin belirlenmesinde belirleyici rol oynamaktadõr. Ayrõca bu bilgiler, 
gelecek nakit akõmlarõna ilişkin geçmişte yapõlan değerlendirmelerin doğruluğunun kontrol 
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edilmesi ve karlõlõk, net nakit akõmlarõ ve fiyat değişiminin etkileri arasõndaki ilişkinin 
değerlendirilmesinde de kullanõlõr. 

 
Nakit ve nakit benzeri 
Madde 113. Nakit benzerleri, kõsa vadeli nakit yükümlülükler için elde 

bulundurulan ve yatõrõm amacõyla veya diğer amaçlarla kullanõlmayan varlõklardõr. Bir 
varlõğõn nakit benzeri olarak kabul edilebilmesi için, değeri kesinlikle saptanabilen bir nakde 
dönüştürülebilmesi ve değerindeki değişim riskinin ise önemsiz olmasõ şarttõr. Buna göre, 
vadesi 3 ay veya daha az olan yatõrõmlar nakit benzeri yatõrõm olarak kabul edilir. Öz 
sermayeyi temsil eden menkul kõymetlere yapõlan yatõrõmlar, vadesine kõsa bir süre kala 
iktisap edilen ve üzerinde belirli bir itfa tarihi bulunan imtiyazlõ hisse senetlerinde olduğu 
gibi özellikli durumlar hariç, nakit benzeri olarak kabul edilmez.  

Banka kredilerinin finansman faaliyetleri kapsamõnda olduğu kabul edilir. Ancak, 
bankanõn talebi halinde geri ödenmesi gereken ve bakiyeleri pozitif veya negatif olacak 
şekilde dalgalanabilen bankalar nezdindeki cari hesaplar işletmenin nakit yönetiminin 
ayrõlmaz parçasõnõ oluşturduğundan, bunlar nakit ve nakit benzerleri olarak kabul edilir.  

Nakit yönetiminin bir parçasõnõ oluşturmasõ ve işletmenin, esas, yatõrõm veya 
finansman faaliyeti dõşõnda kalmasõ nedeniyle nakit ve nakit benzerleri kalemleri arasõndaki 
işlemler nakit akõmõ olarak kabul edilmez. Nakit yönetimi, fazla nakdin, nakit benzeri 
yatõrõm araçlarõnda değerlendirilmesini içerir.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Nakit Akõm Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Hükümler 
 
Nakit akõm tablosunun sunumu 
Madde 114.  Nakit akõm tablosunda, döneme ilişkin nakit akõmlarõ esas, yatõrõm ve 

finansman faaliyetlerine dayalõ bir biçimde sõnõflandõrõlarak raporlanõr. 
Aynõ işlem, farklõ faaliyetlerle ilgili nakit akõmlarõnõ içerebilir. (Örnek; bir kredinin 

ana parasõ ve faizi ilgili olduğu faaliyet ile ayrõ ayrõ ilişkilendirilir.)  
 
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akõmlarõ 
Madde 115. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akõmlarõ, dõş finansman 

kaynaklarõna ihtiyaç duyulmadan işletmenin; borçlarõnõ geri ödeyebilmesi, faaliyetlerini 
sürdürebilmesi, kar payõ ödemelerini yapabilmesi ve yeni yatõrõmlara başlayabilmesinin 
mümkün olup olmadõğõ hususlarõnda temel bir gösterge teşkil etmek üzere sunulur. 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akõmlarõ ile ilgili belli başlõ kalemlere ilişkin 
bilgi, diğer bilgilerle birlikte değerlendirilerek, gelecekte oluşacak nakit akõmlarõna ilişkin 
tahminlerde kullanõlabilir. 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akõmlarõ, genellikle işletmenin ana gelir 
getirici faaliyetleriyle ilgili olup, net karõn veya zararõn belirlenmesinde yer alan işlem ve 
olaylardan kaynaklanõr. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akõmlarõna ait örnekler 
aşağõda verilmiştir. 

a) Satõlan mallardan ve verilen hizmetlerden elde edilen nakit girişleri, 
b) Royalti, ücret, komisyon ve diğer hasõlatla ilgili nakit girişleri, 
c) Mal ve hizmetler için yapõlan ödemelerden kaynaklanan nakit çõkõşlarõ, 
d) Çalõşanlara ve çalõşanlar adõna yapõlan ödemelerden kaynaklanan nakit çõkõşlarõ, 
e) Sigorta şirketlerinin aldõğõ veya ödediği primler, tazminatlar, yõllõk ödemeler ve 

poliçeyle ilgili diğer yükümlülükler nedeniyle oluşan nakit giriş ve çõkõşlarõ, 
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f) Finansman veya yatõrõm faaliyeti ile doğrudan ilgili olmadõğõ sürece kurum 
kazancõ üzerinden hesaplanan diğer vergiler ile ilgili nakit çõkõşlarõ veya söz konusu vergiler 
kapsamõnda alõnan vergi iadeleri ile ilgili nakit girişleri, 

g) Alõm satõm amaçlõ elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve 
çõkõşlarõ. 

Dönem net karõnõn belirlenmesinde dikkate alõnsa bile, bir maddi varlõk satõşõ 
sonucu oluşan nakit akõmlarõ yatõrõm faaliyetlerinden elde edilen nakit akõmlarõ olarak 
değerlendirilir. 

Satõş amacõyla stok bulundurmaya benzer şekilde, bir işletme alõm satõm amacõyla 
menkul kõymet bulundurabilir. Bu işlemler sonucu elde edilen nakit akõmlarõ esas faaliyet 
sonucu elde edilen nakit akõmlarõ olarak kabul edilir. Aynõ şekilde, ana gelir getirici 
faaliyetleri ile ilgili olduğu sürece, finansal kurumlarca verilen nakit avanslarõ ve krediler de 
söz konusu işletmenin esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akõmõ olarak sõnõflandõrõlõr. 

 
Yatõrõm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akõmlarõ 
Madde 116. Yatõrõm faaliyetleriyle ilgili nakit akõmlarõ, gelir ve nakit akõmõ 

sağlama amacõna yönelik olarak ayrõlan kaynaklarõn gösterimini sağlamak amacõyla ayrõ 
olarak gösterilir. Yatõrõm faaliyetlerine ilişkin örneklere aşağõda yer verilmiştir. 

a) Maddi ve maddi olmayan varlõklar ve diğer uzun vadeli varlõklarõn alõmõ ile ilgili 
nakit çõkõşlarõ. Bu ödemeler, aktifleştirilen geliştirme harcamalarõnõ ve işletmenin inşa veya 
imal ettiği maddi varlõklara ilişkin masraflarõyla ilgili nakit çõkõşlarõnõ da içerir. 

b) Maddi ve maddi olmayan varlõklar ve diğer uzun vadeli varlõklarõn satõşõ ile ilgili 
nakit girişleri; 

c) Nakit benzeri veya alõm satõm amacõyla elde tutulan araçlarla ilgili olmadõğõ 
sürece, başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracõnõ satõn almak 
için ve müşterek yönetime tabi teşebbüse katõlmak için yapõlan nakit çõkõşlarõ; 

d) Nakit benzeri veya alõm satõm amacõyla elde tutulan araçlarla ilgili olmadõğõ 
sürece, başka bir işletmenin hisse senedinin veya borçlanma aracõnõn veya işletmenin  bir 
müşterek yönetime tabi teşebbüsteki payõnõn satõlmasõ sonucu elde edilen nakit girişleri; 

e) Finansal kurumlarõn yaptõklarõ işlemler hariç olmak üzere, işletmeler tarafõndan 
üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çõkõşlarõ; 

f) Finansal kurumlarõn yaptõklarõ işlemler hariç olmak üzere, işletmelerin üçüncü 
kişilerden aldõklarõ avans ve borçlara ilişkin nakit girişleri; 

g) Alõm satõm amacõyla yapõlanlar ve finansman faaliyetleriyle ilgili olanlar hariç, 
vadeli işlem veya forward sözleşmesi, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmelerine ilişkin 
nakit giriş ve çõkõşlarõ; 

Riskten korunma amacõyla yapõlan sözleşmeden doğan nakit akõmlarõ, riskten 
korunmasõ amaçlanan kalemin nakit akõmõnõn sõnõflandõrõlmasõna uygun şekilde 
sõnõflandõrõlõr.  

 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akõmlarõ  
Madde 117. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akõmlarõ, işletmeye sermaye 

sağlayanlarõn işletmenin gelecekteki nakit akõmlarõndan talep edecekleri kõsmõn 
belirlenmesini sağlamak üzere ayrõ olarak açõklanõr. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit 
akõmlarõ örneklerine aşağõda yer verilmiştir: 

a) Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarõnõn ihracõndan sağlanan nakit girişleri, 
b) Sermayenin azaltõlmasõ veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasõyla ilgili 

nakit çõkõşlarõ, 
c) Borçlanma araçlarõ ihracõ ve diğer uzun ve kõsa vadeli krediler ile sağlanan nakit 

girişleri, 
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d) Borç ödemelerine ilişkin nakit çõkõşlarõ, 
e) Kiracõnõn finansal kiralama sözleşmesine ilişkin yükümlülüğünün ifasõ ile oluşan 

nakit çõkõşlarõ. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Nakit Akõmlarõnõn Raporlanmasõna İlişkin Hükümler 

 
Esas faaliyetlere ilişkin nakit akõmlarõnõn raporlanmasõ 
Madde 118. İşletmeler esas faaliyetlere ilişkin nakit akõmlarõnõ, brüt nakit girişleri 

ve brüt nakit çõkõşlarõna ait ana gruplarõn belirtildiği doğrudan yönteme veya net kar/zararõn, 
gayri nakdi işlemlerin, geçmiş veya gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş veya çõkõşlarõ 
tahakkuklarõnõn veya ertelemelerinin ve yatõrõm veya finansman ile ilgili nakit akõmlarõna 
ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği dolaylõ yönteme göre 
gösterirler. 

Doğrudan yöntemde, brüt nakit girişleri ve çõkõşlarõna ait ana gruplar, işletmenin 
muhasebe kayõtlarõnõn incelenmesiyle veya gelir tablosu kalemlerinin, stoklarda ve faaliyetle 
ilgili alacak ve borçlarda dönem içinde meydana gelen değişiklikler, diğer nakit dõşõ 
kalemler ve nakit etkisi yatõrõm veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akõmlarõyla ilgili olan kalemler göz önüne alõnarak düzeltilmesiyle oluşturulabilir. 

Doğrudan yöntem gelecekteki nakit akõmlarõnõn tahmin edilmesi açõsõndan yararlõ 
bilgiler verirken, dolaylõ yöntemde bu mümkün değildir. Dolaylõ yöntemde, esas 
faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akõmlarõ, aşağõdakilerin etkileriyle net kar veya zararõn 
düzeltilmesi sonucu belirlenir. 

a) Dönem içerisinde stoklar, faaliyetle ilgili alacak ve borçlardaki değişiklikler, 
b) Amortisman, karşõlõklar, ertelenmiş vergi, gerçekleşmemiş kur farkõ gelir ve 

giderleri ve dağõtõlmamõş iştirak temettü gelirleri gibi nakit dõşõ kalemler, 
c) Nakit etkisi, yatõrõm veya finansman nakit akõmlarõyla ilgili olan kalemler. 
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akõmlarõnõn dolaylõ yöntem yoluyla 

gösteriminde, gelir tablosunda yer alan hasõlat ve giderler ile dönem içerisinde stoklardaki 
ve faaliyetle ilgili alacak ve borçlardaki değişimlerin gösterimi alternatif olarak 
kullanõlabilir.  

 
Yatõrõm ve finansman faaliyetleriyle ilgili nakit akõmlarõnõn raporlanmasõ 
Madde 119. İşletmeler, bir sonraki madde uyarõnca netleştirme esasõna göre 

raporlananlar hariç olmak üzere, yatõrõm ve finansman faaliyetleri sonucu ortaya çõkan, brüt 
nakit girişleri ile brüt nakit çõkõşlarõnõ ana gruplar itibariyle sõnõflayarak ayrõ olarak gösterir.  

 
Nakit akõmlarõnõn netleştirilmesine ilişkin esaslar  
Madde 120. Esas, yatõrõm veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan, işletme 

yerine müşterilerin nakit akõmõnõ yansõtan ve işletme tarafõndan müşteriler adõna yapõlan 
nakit tahsilat ve tediyeler ile devir hõzõ yüksek, tutarlarõ büyük ve vadeleri kõsa olan 
kalemlere ilişkin nakit girişleri ve çõkõşlarõ netleştirilerek raporlanabilir. 

Bir banka açõsõndan vadesiz mevduat olarak yatõrõlan ve çekilen paralar, bir aracõ 
kurumun müşterileri adõna tuttuğu fonlarla ilgili nakit akõmlarõ ve mülk sahipleri adõna tahsil 
edilen ve daha sonra bunlara ödenen kiralar müşteriler adõna yapõlmasõ nedeniyle net olarak 
gösterilmesine izin verilen nakit akõmlarõna örnektir. Kredi kartõ müşterileri için yapõlan 
ödemeler ve tahsilatlar, menkul kõymetlerin alõnmasõ ve satõlmasõ ile ilgili ödemeler ve 
tahsilatlar ve vadesi üç ay veya daha kõsa olan diğer kõsa vadeli borçlanmalar çerçevesinde 
alõnan ve verilen nakitler, devir hõzõnõn yüksek, vadesinin kõsa ve tutarõnõn büyük olmasõ 
nedeniyle net olarak gösterilmesine izin verilen nakit akõmlarõna örnektir.  
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Finansal kurumlarõn vadeli mevduat kabulü ve geri ödemesinden kaynaklanan 
nakit giriş ve çõkõşlarõ, diğer finansal kurumlara yatõrõlan ve bu kurumlardan çekilen 
mevduatlar ve müşterilere verilen krediler, avanslar ve bunlarõn geri ödemelerinden 
kaynaklanan nakit akõmlarõ netleştirilerek raporlanabilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Kõsõmlarla İlişkili Hükümler 
 
Yabancõ paraya dayalõ işlemlere ilişkin nakit akõmlarõ 
Madde 121. Yabancõ paraya dayalõ işlemlerden kaynaklanan nakit akõmlarõ, nakit 

akõmõ gerçekleşme tarihindeki kurlar üzerinden ilgili işletmenin fonksiyonel para birimine 
çevrilir. Yabancõ ülkedeki bağlõ ortaklõklarõn nakit akõmlarõ da gerçekleştiği tarihteki kur 
kullanõlarak yabancõ ülkede kullanõlan para biriminden, işletmenin fonksiyonel para birimine 
çevrilir. 

Yabancõ paraya dayalõ nakit akõmlarõ, bu Tebliğin �Kur Değişiminin Etkileri� 
başlõklõ Kõsmõ uyarõnca işleme tabi tutulur. Bu çerçevede, yabancõ para birimi üzerinden 
nakit akõmlarõnõn nakit akõmõnõn gerçekleştiği günde geçerli olan veya bu değeri gerçekçi bir 
şekilde yansõtan ortalama kur esas alõnarak fonksiyonel para birimine dönüştürülür. 

Kur farklarõndan kaynaklanan realize olmamõş kazanç ve kayõplar nakit akõmõ 
olarak kabul edilmez. Ancak, kur farklarõnõn yabancõ para cinsinden tutulan nakit ve nakit 
benzerleri üzerine etkisi, dönemin başlangõcõnda ve sonundaki nakit ve nakit benzerlerinin 
mutabakatlarõnõ yapmak amacõyla, nakit akõm tablosunda yer alõr. Bu şekilde bulunan 
tutarlar; esas, yatõrõm ve finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akõmlarõndan ayrõ bir şekilde 
gösterilir ve söz konusu nakit akõmlarõ dönem sonundaki kurdan ilgili para birimine 
çevrilmiş olsaydõ ortaya çõkacak kur farklarõnõ ihtiva eder. 

 
Faiz ve temettüler 
Madde 122. Nakit akõm tablosunda, faiz ve temettülere ilişkin nakit giriş ve 

çõkõşlarõ ayrõ ayrõ açõklanõr. Bu kalemlerin her biri dönemler arasõnda tutarlõ bir şekilde esas, 
yatõrõm veya finansman faaliyeti olarak sõnõflandõrõlõr. 

Gelir tablosuna alõnan veya bu Tebliğin �Borçlanma Maliyetleri� başlõklõ Kõsmõnda 
yer verilen alternatif yöntem uyarõnca aktifleştirilen dönemin toplam faiz giderleri nakit 
akõm tablosunda açõklanõr. 

Finansal kurumlar için faiz gelir ve giderleri ile temettüler genellikle esas 
faaliyetlerle ilgili nakit akõmlarõ içerisinde yer alõr. Diğer işletmeler, faiz ve temettülerle 
ilgili nakit akõmlarõnõ faaliyetlerine uygun bir şekilde sõnõflayarak nakit akõm tablosunda 
gösterir. Bu çerçevede işletmeler, faiz gelir ve giderleri ile temettü gelirlerini, net kar/zararõn 
tespitinde dikkate alõnmalarõ halinde esas faaliyetlerinden; finansman kaynaklarõnõn elde 
etme maliyetini oluşturmasõ halinde finansman faaliyetlerinden veya yapõlan yatõrõmõn 
getirileri olmasõ halinde yatõrõm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akõmlarõ olarak gösterir 

İşletmeler, temettü ödemelerini, elde edilen finansman kaynaklarõnõn bedeli olmasõ 
sebebiyle finansman faaliyetlerinden veya mali tablo kullanõcõlarõna işletmenin esas 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akõmlarõndan temettü dağõtma kabiliyeti hakkõnda bilgi 
sunmak amacõyla esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akõmõ olarak gösterir. 

 
Vergiler 
Madde 123. Vergilerle ilgili nakit akõmlarõ ayrõca açõklanõr ve bu nakit akõmlarõ, 

açõk olarak finansman ve yatõrõm faaliyetleriyle ilişkili olmadõklarõ takdirde esas 
faaliyetlerden nakit akõmõ olarak sõnõflandõrõlõr. Vergilerle ilgili nakit akõmlarõ, esas 
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faaliyetlerden nakit akõmõ yanõnda diğer faaliyetlerden nakit akõmlarõ ile de 
ilişkilendirilmişse vergilerle ilgili toplam nakit akõm tutarõ ayrõca dipnotlarda açõklanõr. 

Vergiler esas faaliyetler, yatõrõm ve finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akõmlarõ 
yaratan işlemlerden dolayõ ortaya çõkmaktadõr. Yatõrõm ve finansman faaliyetlerinden 
kaynaklanan vergi giderinin tutarõ belirlenebilir olmakla birlikte, ilgili nakit akõmlarõnõn 
belirlenmesi konusunda zorluklar ortaya çõkabilir. Ayrõca vergi ile ilgili nakit akõmõ vergiyi 
doğuran işlem ve olaydan farklõ bir dönemde gerçekleşebilir. Bu nedenle, ödenen vergiler 
genellikle esas faaliyetlerle ile ilgili nakit akõmlarõ içerisinde sõnõflandõrõlõr. Ancak, yatõrõm 
veya finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akõmlarõna sebep olan bir işlemden kaynaklandõğõ 
tespit edilebilen bir vergi ile ilgili nakit akõmõ yatõrõm faaliyetlerinden veya finansman 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akõmlarõ içerisinde sõnõflandõrõlõr. 

 
İştirakler, bağlõ ortaklõklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsteki yatõrõmlar 
Madde 124. Bağlõ ortaklõklar veya iştirakler maliyet esasõ veya öz sermaye 

yöntemi ile muhasebeleştirildiğinde, ana ortaklõk ile bağlõ ortaklõklar ve iştirakler arasõndaki 
temettü tahsilatlarõ ve avans ödemeleri ve diğer nakit akõmlarõ şeklinde gerçekleşen nakit 
akõmlarõ nakit akõm tablosunda gösterilir.  

Müşterek yönetime tabi teşebbüsteki payõn oransal konsolidasyon yöntemine göre 
muhasebeleştirilmesi durumunda, bu işletmenin nakit akõmõndaki ana ortaklõğõn payõ, ana 
ortaklõğõn nakit akõm tablosunda yer alõr. Müşterek yönetime tabi teşebbüsteki payõn öz 
sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda ise, ana ortaklõğõn nakit akõm 
tablosunda bu yatõrõm nedeniyle elde edilen nakit akõmlarõ ile müşterek yönetime tabi 
teşebbüsle ana ortaklõk arasõnda ortaya çõkan nakit akõmlarõ yer alõr. 

 
İşletmenin bağlõ ortaklõk ve diğer birimlerinin iktisabõ ve elden çõkarõlmasõ 
 Madde 125. İşletmenin bağlõ ortaklõk ve diğer birimlerinin iktisabõ ve elden 

çõkarõlmasõ sonucunda ortaya çõkan toplam nakit akõmlarõ nakit akõm tablosunda ayrõca 
gösterilir ve yatõrõm faaliyeti olarak sõnõflandõrõlõr. 

İşletmeler, bağlõ ortaklõk ve birimlerinin dönem içindeki alõm ve satõmlarõyla ilgili 
olarak, toplam bazda aşağõdaki hususlarõ açõklar: 

a) Toplam iktisap ve elden çõkarma bedeli, 
b) İktisap veya elden çõkarma bedelinin nakit veya nakit benzeri kõsmõ, 
c) İktisap edilen veya elden çõkarõlan bağlõ ortaklõk veya birim bünyesindeki nakit 

ve nakit benzerlerinin tutarõ, 
d) Her bir ana grup itibarõyla, iktisap edilen veya elden çõkarõlan bağlõ ortaklõk veya 

birim bünyesindeki nakit veya nakit benzerleri dõşõndaki varlõk ve yükümlülüklerin tutarõ. 
İktisap edilen veya elden çõkarõlan varlõk ve yükümlülükler ile birlikte iktisap 

edilen veya elden çõkarõlan bağlõ ortaklõk veya işletme biriminin nakit akõmõna etkisinin ayrõ 
olarak gösterilmesi, iktisap veya elden çõkarma işlemlerinden kaynaklanan nakit akõmlarõyla 
esas faaliyetlerden, yatõrõm ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akõmlarõnõn 
ayrõştõrõlmasõna yardõmcõ olmaktadõr. Elden çõkarma sonucunda oluşan nakit akõmlarõ iktisap 
sonucunda oluşan nakit akõmlarõndan mahsup edilemez. 

İktisap veya elden çõkarma bedeli olarak ödenen veya alõnan nakitler, karşõlõğõnda 
iktisap edilen veya elden çõkarõlan nakit ve nakit benzerleri ile netleştirilerek nakit akõm 
tablosunda gösterilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Nakit Akõm Tablosuna Alõnmayan İşlemler 

 
Nakit dõşõ işlemler 
Madde 126. Yatõrõm ve finansman faaliyetlerinden nakit ve nakit benzeri kullanõmõ 

gerektirmeyen işlemler nakit akõm tablosunda yer almaz. Bu işlemler, yatõrõm ve finansman 
faaliyeti ile ilgili tüm gerekli bilgileri içerecek şekilde, diğer mali tablo veya dipnotlarda yer 
alõr. 

İşletmelerin sermaye ve aktif yapõlarõna etki etmelerine rağmen, yatõrõm ve 
finansman faaliyetlerinin büyük bir kõsmõ cari nakit akõmlarõ üzerinde herhangi bir etkiye 
sahip olmayabilir. Varlõklarõn doğrudan ilişkili yükümlülükler karşõlõğõnda veya finansal 
kiralama yoluyla elde edilmesi, bir işletmenin hisse senedi ihracõ yoluyla iktisabõ ve 
borçlarõn öz sermayeye dönüştürülmesi işlemleri nakit dõşõ işlemlere örnek olarak verilebilir. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

 Kamuya Açõklanacak Hususlar   
 
Nakit ve nakit benzerlerinin bileşenleri 
Madde 127. Nakit akõmõ tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerlerinin 

bileşenleri açõklanõr ve nakit akõm tablosundaki tutarlar ile bilançoda bunlara karşõlõk gelen 
tutarlar arasõndaki mutabakatõn gösterimi sağlanõr.   

Bu çerçevede işletmeler, bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ 
Kõsmõndaki hükümlere uygun olarak nakit ve nakit benzerlerinin bileşenlerini dipnotlarda 
açõklar. Benzer şekilde, bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar� başlõklõ Kõsmõndaki hükümlere uygun olarak nakit ve nakit 
benzerlerinin bileşenlerinin belirlenmesine ilişkin muhasebe politikalarõnda meydana gelen 
değişiklikler ve bunlarõn etkileri dipnotlarda açõklanõr. 

 
Diğer açõklamalar 
Madde 128. Kambiyo kontrolünün olduğu veya nakdin dõşarõya çõkarõlmasõ ile 

ilgili kõsõtlarõn bulunduğu bir ülkede faaliyet gösteren bağlõ ortaklõklardaki nakit 
bakiyelerinde olduğu gibi, grup tarafõndan kullanõmõ mümkün olmayan önemli tutardaki 
nakit ve nakit benzerleri bakiyelerine ilişkin bilgiler işletme yönetiminin yorumuyla birlikte 
nakit akõm tablosunda açõklanõr. 

İşletmeler ayrõca, mali tablo kullanõcõlarõnõn işletmenin durumu ve likiditesini daha 
iyi değerlendirmelerini sağlamak amacõyla aşağõdaki ek bilgileri yönetimin yorumu ile 
birlikte açõklayabilir: 

a) Kullanõm imkanlarõ üzerindeki kõsõtlar da belirtilmek üzere, işletmenin 
gelecekteki esas faaliyetleri ve sermaye taahhütlerinin ifasõ için kullanõmõ mümkün olan 
kredi imkanlarõ, 

b) Oransal konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi 
teşebbüslerin tümü ile ilgili olarak bunlarõn esas, yatõrõm ve finansman faaliyetlerinden 
doğan nakit akõmlarõnõn toplam tutarõ, 

c) İşletme kapasitesinin korunmasõ için gerekli olan nakit akõmlarõndan ayrõ olarak, 
işletme kapasitesinde artõş yaratan nakit akõmlarõnõn toplam tutarõ, 

d) Bu Tebliğin �Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ� başlõklõ 
Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde, işletmenin endüstriyel veya coğrafi bölümlerinin esas, 
yatõrõm ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akõmlarõnõn toplam tutarõ. 
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Nakit akõm tablosu örneği 
Madde 129. İşletmeler, nakit akõm tablolarõnõn şeklini ve içeriğini bu Tebliğe 

uygun olarak belirler. Bu Kõsõm ekinde örnek nakit akõm tablolarõ verilmiş olup, işletmelerin 
faaliyet sonuçlarõnõ ve mali durumunu daha iyi yansõtmasõ için gerekli görülmesi halinde, 
ilgili ana başlõklarõn altõna alt başlõklar ilave edilebilir. 
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   Ek: 1 

İşletmeler İçin Doğrudan Yönteme Göre Hazõrlanmõş  
                                   Örnek Nakit Akõm Tablosu  
 

 Cari Dönem 
 

Önceki Dönem 
 

 .../.../20.. 
 

.../.../20.. 
 

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI   
 

1. Alõcõlardan  elde edilen nakit girişleri 
2. Satõcõlara ve  çalõşanlara yapõlan ödemeler  
3. Esas faaliyet sonucu oluşan nakit  (A1-A2) 
4. Faiz ödemeleri  
5. Gelir vergisi ödemeleri  
6.      Diğer nakit girişleri  
7.      Diğer nakit çõkõşlarõ 
8.      Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit  (A3-A4-A5+A6-A7) 
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 
1. Maddi varlõklarõn satõşõ  
2. Maddi varlõklarõn iktisabõ  
3. Mali varlõk iktisabõ  
4. Mali varlõklarõn satõşõ  
5. Alõnan faizler  
6. Alõnan temettüler  
7. Diğer nakit girişleri 
8. Diğer nakit çõkõşlarõ 
9.     Yatõrõm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (B1-B2-B3+B4+B5+B6+B7-B8) 
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 
NAKİT AKIMLARI  

  

1. Hisse senedi ihracõ  
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri  
3. Finansal  kiralama borçlarõ ödemeleri  
4. Ödenen temettüler  
5.     Diğer nakit girişleri  
6.     Diğer nakit çõkõşlarõ 
7.     Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit  (C1+C2-C3-C4+C5-C6) 
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 
E.Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artõş ( A8+B9+C7+D ) 
F.Dönem başõndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 
G.Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 
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                         Ek:2 
Finansal Kurumlar İçin Doğrudan Yönteme Göre Hazõrlanmõş  

   Örnek Nakit Akõm Tablosu  
 

 Cari Dönem 
 

Önceki Dönem 
 

 .../.../20.. 
 

.../.../20.. 
 

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI   
1. Faiz ve komisyon tahsilatõ 
2. Faiz ödemeleri  
3. Geçmişte gider yazõlan kredi alacaklarõnõn tahsili  
4. Çalõşanlara ve satõcõlara ödenen nakitler  
5. İşletme varlõklarõndaki değişimden önceki faaliyet karõ  
6. İşletme varlõklarõndaki artõş (azalõş):(A1-A2+A3-A4+A5) 
7. Kõsa vadeli fonlar 
8.Kanuni zorunluluklar nedeniyle tutulan munzam karşõlõklar ve diğer mevduatlar  
9.Müşterilere verilen avanslar 
10.Kredi kartõ alacaklarõndaki net artõşlar  
11. Diğer kõsa vadeli alõm satõma konu edilebilir menkul kõymetler  
12. Esas faaliyetlerle ilgili yükümlülüklerde ortaya çõkan artõş (azalõş):(A6-A7+A8-
A9-A10-A11) 
13. Mevduat 
14. Mevduat sertifikasõ 
15. Kurum kazancõ  üzerinden ödenecek vergiden önceki esas faaliyetlerden kaynaklanan 
net nakit (A6-A12+A13+A14) 
16. Kurum kazancõ üzerinden ödenen vergi 
17. Esas  faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (A15-A16) 
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 
1. Mali varlõklarõn satõşõ 
2. Tahsil edilen temettüler  
3. Tahsil edilen faizler  
4. Alõm satõm amaçlõ olmayan menkul kõymetlerin satõşõ  
5.  Alõm satõm amaçlõ olmayan  menkul kõymet alõmõ  
6.  Maddi varlõk alõmlarõ  
7. Yatõrõm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (B1+B2+B3+B4-B5-B6) 
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 
NAKİT AKIMLARI  

  

1. Borçlanma aracõ ihracõ  
2. Sermaye artõrõmõ 
3. Uzun vadeli borçlarõn geri ödemesi  
4. Diğer borçlarda ortaya çõkan net azalmalar  
5. Ödenen temettüler  
6. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (C1+C2-C3-C4-C5) 
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 
E.Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artõş (A17+B7+C6+D) 
F.Dönem başõndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 
G.Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 
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                            Ek:3 

                                                   Dolaylõ Yönteme Göre Hazõrlanmõş Örnek Nakit Akõm Tablosu  
 Cari Dönem 

 
Önceki Dönem 

 
 .../.../20.. 

 
.../.../20.. 

 
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT     AKIMLARI  

 
 

Vergi öncesi net kar (+) 
Düzeltmeler: 
Amortisman(+) 
Kur farklarõndan doğan zarar (+) 
Menkul kõymet veya uzun vadeli yatõrõmlardan elde edilen kazançlar(-) 
Faiz gideri (+) 
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karõ(+) 
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artõşlar(-) 
Stoklardaki azalõş (+) 
Ticari borçlarda azalõş (-) 
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) 
Faiz ödemeleri (-) 
Vergi ödemeleri(-) 
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 

 
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 
Mali varlõk  alõmõ, alõş tutarõnõn neti(-) 
Maddi varlõk satõn alõmlarõ (-) 
Maddi varlõk satõşõ nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 
Tahsil edilen faizler (+) 
Tahsil edilen temettüler (+) 
Yatõrõm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit  

 
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI    
Hisse senedi ihracõ nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+) 
Finansal kiralama borçlarõ ile ilgili ödemeler (-) 
Ödenen temettüler (-) 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit  
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artõş 
Dönem başõndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 
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BEŞİNCİ KISIM 
HASILAT 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 130. Bu Kõsmõn amacõ, belirli işlem ve olaylardan kaynaklanan hasõlatõn 

muhasebeleştirilmesine ilişkin ilkeleri belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 131. Bu Kõsõmda yer alan hükümler, mal ve hizmet satõşõ, faiz, royalti ve 

temettü geliri getiren varlõklarõn başkalarõ tarafõndan kullanõlmasõ sonucunda oluşan hasõlatõn 
işletmelerce muhasebeleştirilmesinde uygulanõr. 

Mal kavramõ, satõş amacõyla işletme tarafõndan üretilen mamulleri, satõlmak üzere 
alõnan ticari mallarõ ve satõlmak üzere elde bulundurulan arazi, arsa ve diğer gayrimenkulleri 
kapsar. 

Hizmetler, sözleşmeye bağlõ olarak kararlaştõrõlan belirli işlemlerin taraflarca 
mutabõk kalõnan bir süre boyunca işletme tarafõndan yerine getirilmesini içerir. Hizmet, bir 
veya birden fazla dönem içinde sunulabilir İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine 
ilişkin hükümler bu Kõsõmda yer almaz 

İşletmenin nakit ve nakit benzerlerinin başkalarõ tarafõndan kullanõmõ nedeniyle 
oluşan veya alacaklar için alõnan tutarlar faiz olarak; patent, ticari marka, telif haklarõ ve 
bilgisayar programlarõ gibi uzun vadeli varlõklarõn başkalarõ tarafõndan kullanõmõ nedeniyle 
elde edilen tutarlar royalti olarak; sermayesine iştirak edilen işletmelerin dağõttõklarõ kardan 
iştirak oranõnda elde edilen paylar temettü olarak kabul edilir. 

Bu Kõsõmda; 
a) Kira sözleşmelerinden, 
b) Öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerden elde edilen 

temettülerden, 
c) Sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerinden, 
d) Finansal varlõk ve yükümlülüklerin makul değerinde değişim veya bunlarõn 

elden çõkarõlmasõndan, 
e) Diğer cari varlõklarõn değerinde meydana gelen değişmelerden, 
f) Tarõmsal faaliyetlerle ilgili biyolojik varlõklarõn makul değerinde meydan gelen 

değişikliklerden ve bunlarõn ilk defa mali tablolara alõnmasõndan, 
g) Tarõmsal ürünlerin mali tablolara ilk defa alõnmasõndan, 
h) Madenlerin çõkarõlmasõndan 
kaynaklanan hasõlatõn muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlara yer verilmemiştir.  
 
Tanõmlar 
Madde 132. Bu Kõsõmda geçen;  
Hasõlat: Öz sermayede artõş sağlamasõ şartõyla, dönem içinde işletmenin olağan 

faaliyetlerinden sağladõğõ ekonomik faydanõn brüt tutarõnõ,  
Makul değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 

etkilenilmeyecek şartlar altõnda, bir varlõğõn el değiştirebileceği tutarõ,  
ifade eder.  
Ortaklarõn işletmenin olağan faaliyetleri dõşõnda bir ekonomik fayda yaratan 

ve/veya işletme adõna yükümlülük doğurmayan katkõlarõ nedeniyle öz sermayede meydana 
gelen artõşlar hasõlat olarak kabul edilmez. 
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Hasõlat, sadece işletmenin kendi hesabõna yapmõş olduğu işlemleri kapsar. Katma 
değer vergisi gibi üçüncü kişiler adõna toplanan tutarlar işletmeye ekonomik fayda sağlamaz 
ve işletmenin öz sermayesinde artõşa neden olmaz. Bu nedenle bu tutarlar hasõlat olarak 
kabul edilmez. Benzer şekilde, acentelik durumunda hasõlat sadece alõnan komisyonu 
kapsar. 

Bu Kõsõmda geçen �muhtemel� kavramõ, �mümkün� kavramõndan farklõ olup, 
yüksek düzeyde bir gerçekleşme ihtimalinin varlõğõnõ içerir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Hasõlatõn Ölçümü ve İşlemlerin Ayrõştõrõlmasõ 
 
Hasõlatõn ölçümü 
Madde 133. Hasõlat, alõnan veya alõnacak olan bedelin makul değeri ile ölçülür. 

Bir işlemden doğan hasõlatõn tutarõ genellikle işletme ile varlõğõn alõcõsõ veya kullanõcõsõ 
arasõndaki mutabakata dayanõr. İşletme tarafõndan uygulanan ticari iskontolar ve miktar 
indirimleri hasõlatõn belirlenmesinde bir indirim kalemi olarak dikkate alõnõr. 

İşlem karşõlõğõnda nakit veya nakit benzerlerinin alõndõğõ durumlarda, hasõlat söz 
konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarõdõr. Ancak, nakit girişinin ertelendiği durumlarda 
satõş bedelinin makul değeri alõnacak olan nakdin nominal değerinden daha düşük olabilir. 
İşlemin, işletme tarafõndan vade farksõz satõş yapõlmasõ veya piyasa faizinin daha altõnda bir 
faiz haddinin uygulanmasõndaki gibi finansman işlemi şeklinde gerçekleşmesi durumunda, 
satõş bedelinin makul değeri, alacaklarõn bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunur. 
Alacaklarõn bugünkü değerinin belirlenmesinde; benzer kredi derecelendirmesine sahip bir 
işletmenin benzer finansal araçlarõ için geçerli olan faiz oranõ veya finansal aracõn nominal 
değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satõş fiyatõna indirgeyen faiz oranõ kullanõlõr. 

Satõş bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasõndaki fark, 
faiz geliri olarak bu Kõsõmdaki faiz geliri ile ilgili madde uyarõnca ve bu Tebliğin �Finansal 
Araçlar" başlõklõ Kõsmõndaki hükümlere göre ilgili dönemlere yansõtõlõr. 

Bir mal veya hizmetin, benzer özelliklere ve değere sahip mal veya hizmet ile 
değiştirilmesi, hasõlat doğuran bir olay olarak kabul edilmez. 

Farklõ mallarõn veya hizmetlerin takas edilmesi halinde ise bu durum hasõlat 
doğuran bir olay olarak kabul edilir. Bu durumda hasõlat, transfer edilen nakit ve nakit 
benzerlerini de hesaba katmak suretiyle elde edilen mal veya hizmetin makul değeri olarak 
değerlenir. Elde edilen mal veya hizmetin makul değerinin güvenilir bir şekilde 
belirlenemediği durumlarda hasõlat, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de hesaba 
katmak suretiyle verilen mal veya hizmetin makul değeri olarak değerlenir. 

 
İşlemlerin ayrõştõrõlmasõ 
Madde 134. Gelirin değerlenmesi ile ilgili bu kõsõmda tanõmlanan kriterler 

genellikle her işleme ayrõ ayrõ uygulanõr. Ancak bazõ durumlarda özün önceliğini yansõtmasõ 
açõsõndan, gelirin değerlenmesi ile ilgili kriterler tek bir işlemin birbirinden ayrõlabilir 
parçalarõna ayrõ ayrõ uygulanmalõdõr. Örnek; bir malõn satõş tutarõ beraberinde bir satõş 
sonrasõ servis anlaşmasõnõ da içeriyor ve servis anlaşmasõnõn satõş tutarõ ayrõştõrõlabiliyor ise, 
bu tutarõn gelir olarak değerlenmesi ertelenir ve servis süresi boyunca gelir olarak 
değerlenir. 

Tam tersi olarak eğer bir kaç işlem ticari olarak ilişkilendirildiğinde özün 
önceliğini yansõtõyor ise bu işlemler beraber olarak değerlendirilir. Örnek; bir işletme mallarõ 
satõyor ve aynõ zamanda mallarõ ileri bir tarihte tekrar almak üzere bir anlaşmaya giriyor ise 
özün önceliğine göre bu iki farklõ işlem serisi bir işlem olarak dikkate alõnõr ve bir satõş 
işlemi olarak değerlendirilemez. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hasõlatõn Unsurlarõ 

 
Mal satõşõ 
Madde 135. Mal satõşõnõn hasõlat olarak kaydedilebilmesi için mallarõn sahipliğiyle 

ilgili önemli risk ve getirilerin alõcõya nakledilmiş olmasõ, işletmenin, satõlan mallarõn 
yönetimiyle sahipliğin gerektirdiği şekilde ilgili olmamasõ ve söz konusu mallar üzerinde 
etkin bir kontrolünün bulunmamasõ, hasõlatõn miktarõnõn güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi, 
işlemle ilgili ekonomik faydanõn işletme tarafõndan elde edileceğinin muhtemel olmasõ ve 
işlemle ilgili olarak yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir bir şekilde 
ölçülebilmesi şarttõr. 

Perakende satõşlarda sahiplikle ilgili önemli risk ve getiriler, aksine özel bir 
düzenleme ve sözleşme yapõlmamõşsa, satõşõn hukuken gerçekleşmesi ile birlikte alõcõya 
geçer. Diğer durumlarda, sahipliğin hukuken alõcõya geçmesi ile önemli risk ve getirilerin 
alõcõya geçmesi aynõ zamanda olmayabilir. Bu gibi durumlarda, satõş hasõlatõ sahipliğin 
hukuken karşõ tarafa geçtiği tarihte değil, önemli risk ve getirilerin karşõ tarafa geçtiği tarihte 
mali tablolara alõnõr. 

Sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin işletmede kaldõğõ durumlarda işlem bir 
satõş olarak kabul edilmez. (Örnek: tatmin edici olmayan performans konusunda, normal 
garanti sözleşmesiyle kapsanmamõş bir yükümlülüğün işletmede kalmasõ, satõş hasõlatõnõn 
işletme tarafõndan tahsil edilmesinin, alõcõnõn söz konusu malõ üçüncü kişilere satmasõ 
şartõna bağlõ olmasõ, satõşõn ilgili varlõğõn monte edilmesi şartõyla yapõldõğõ ve montaj 
işleminin sözleşmenin önemli bir bölümünü oluşturduğu durumlarda, işletme tarafõndan bu 
montajõn tamamlanmamõş olmasõ, alõcõnõn satõş sözleşmesi uyarõnca satõşõ iptal etme 
hakkõnõn bulunmasõ ve işletmenin ilgili mallarõn iade edilmeyeceğinden emin olmamasõ).  

Sahiplikle ilgili önemsiz risklerin işletmede kaldõğõ durumlarda ise işlem bir satõş 
olarak kabul edilir. İşletmenin sadece alacağõnõn tahsilini güvenceye almak amacõyla, hukuki 
sahipliği işletmede kaldõğõ durumlarda, sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin alõcõya 
transfer edilmesi halinde, söz konusu işlem bir satõş olarak kabul edilir. Aynõ şekilde, 
perakende satõşlarda müşterinin memnun kalmamasõ durumunda satõlan malõn şartsõz geri 
alõnacağõna ilişkin müşteriye bir garanti verilmesi durumunda da sahiplikle ilgili önemli risk 
ve getirilerin alõcõya transfer edildiği kabul edilir. Bu gibi durumlarda hasõlat, satõcõnõn 
gelecekteki mal iadelerini güvenilir bir şekilde tahmin edebilmesi ve bunlar için geçmiş 
deneyimler ve diğer ilgili veriler çerçevesinde bir karşõlõk ayõrmasõ şartõyla, satõşõn 
gerçekleştiği tarih itibariyle mali tablolara. 

Hasõlat, işlemle ilgili ekonomik faydanõn işletmeye akacağõnõn muhtemel olmasõ 
durumunda mali tablolara alõnõr. Kambiyo kõsõtlarõ nedeniyle dõşarõya para transferini 
yasaklayan bir ülkeye yapõlan satõş örneğinde olduğu gibi, satõşla ilgili ekonomik faydanõn 
işletmeye akmasõnõn muhtemel olmadõğõ durumlarda belirsizlik ortadan kalkana kadar 
hasõlat kayõtlara alõnmaz. Daha önce kayõtlara alõnan hasõlatla ilgili alacaklarõn tahsilinin 
şüpheli hale gelmesi durumunda ise, ilgili tutar hasõlatõn düzeltilmesi suretiyle değil, gider 
yazõlmak suretiyle mali tablolara alõnõr. 

Aynõ işlem veya olaylarla ilgili hasõlat ve giderler eş zamanlõ olarak mali tablolara 
alõnõr. Hasõlatõn kayõtlara alõnmasõ için gerekli diğer şartlarõn sağlanmasõ şartõyla, mallarõn 
tesliminden sonra katlanõlacak garanti ve diğer maliyetler dahil giderlerin normal şartlarda 
güvenilir bir şekilde ölçülebildiği kabul edilir. Giderlerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği 
durumlarda hasõlat kayõtlara alõnamaz. Bu gibi durumlarda, mallarõn satõmõ ile ilgili olarak 
alõnan tutarlar hasõlat olarak değil bir borç olarak mali tablolara alõnõr. 
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Hizmet satõşõ  
Madde 136. Hizmet sunumu ile ilgili işlemlerin sonuçlarõnõn güvenilir bir şekilde 

tahmin edilebildiği durumda, işlemle ilgili hasõlat ilgili işlemin bilanço tarihindeki 
tamamlanma düzeyi dikkate alõnarak mali tablolara alõnõr. 

Hasõlatõn miktarõnõn güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi, işlemle ilgili ekonomik 
faydanõn işletme tarafõndan elde edileceğinin muhtemel olmasõ, bilanço tarihi itibariyle 
işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlem için katlanõlan 
maliyetlerin ve işlemin tamamlanmasõ için katlanõlmasõ gereken maliyetlerin güvenilir bir 
şekilde ölçülebilmesi halinde, ilgili işlemin sonuçlarõnõn güvenilir bir şekilde tahmin 
edilebileceği kabul edilir. 

Hasõlatõn tamamlanma düzeyi dikkate alõnarak mali tablolara alõnmasõna 
tamamlanma yüzdesi yöntemi olarak adlandõrõlõr. Bu yönteme göre hasõlat hizmetin verildiği 
mali dönemlerde mali tablolara alõnõr. Hasõlatõn bu yöntemle mali tablolara alõnmasõ, hizmet 
aktivitesi ve performansõ ile ilgili faydalõ bilgiler sağlar. Bu Tebliğin �İnşaat Sözleşmeleri� 
başlõklõ Kõsmõnda anlatõldõğõ üzere inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde de 
genellikle bu yöntem kullanõlõr. 

İşlemle ilgili ekonomik faydanõn işletmeye akacağõnõn muhtemel olmasõ şartõnõn 
sağlanmasõ durumunda hasõlat mali tablolara alõnõr. Bu şekilde kayõtlara alõnan hasõlatla ilgili 
tutarlarõn tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda, ilgili tutar kayõtlara alõnan hasõlatõn 
düzeltilmesi suretiyle değil gider  yazõlmak suretiyle mali tablolara alõnõr. 

Sunulacak ve alõnacak hizmetle ilgili olarak taraflarõn ileri sürülebilir haklarõn, 
hizmet bedelinin, ifanõn şartlarõ ve şeklinin, işlemin karşõ tarafõ ile kararlaştõrõlmõş olmasõ 
durumunda, aksine veriler olmadõkça, işletmenin konuyla ilgili güvenilir tahmin 
yapabileceği varsayõlõr. 

İşletmeler, bilanço tarihi itibariyle verilen hizmetlerle ilgili tahminlerini gözden 
geçirmek ve gerekirse daha önceki tahminlerini düzeltmek zorundadõr. İşletmede, bu 
tahminlerin güvenilir bir şekilde yapõlmasõnõ sağlayacak iç kontrol sistemlerinin bulunmasõ 
zorunludur. 

Tahminlerin bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmasõ, işlemlerin sonuçlarõnõn güvenilir 
bir şekilde ölçülemediği anlamõna gelmez. 

Hizmetin tamamlanma durumunun veya tamamlama yüzdesinin belirlenmesinde, 
verilen hizmetin güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlayacak yöntemlerin kullanõlmasõ 
zorunludur. Verilen hizmetin özelliğine göre, yapõlan işin fiilen ölçülmesi, bilanço tarihine 
kadar verilen hizmetin verilecek toplam hizmete olan oranõ ve bilanço tarihine kadar 
katlanõlan maliyetlerin işlemin tahmin edilen toplam maliyetine oranõ kullanõlabilecek 
yöntemler  arasõnda sayõlabilir. 

Bilanço tarihine kadar katlanõlan maliyetlerin hesaplanmasõnda, verilen hizmetle 
ilgili olarak katlanõlan maliyetler dikkate alõnõr. İşlemin toplam maliyetlerinin tahmininde, 
verilen veya verilecek olan hizmetlerle doğrudan ilişkili maliyetler dikkate alõnõr. 

Verilen hizmetin aşamalarõ ile ilgili ödemeler ve müşterilerden alõnan avanslar her 
zaman hizmetin sunulduğunu göstermez. 

Bir dönem içinde, belirsiz sayõda işlemin yapõlmasõ suretiyle sunulan hizmetlerde, 
başka bir yöntemin tamamlanma düzeyini daha iyi temsil edeceğine ilişkin bir delilin 
olmamasõ şartõyla, hasõlat, zamanla orantõlõ olarak mali tablolara alõnõr. Belirli bir işlemin 
yerine getirilmesinin, diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesinden belirgin şekilde daha fazla 
önemli olmasõ halinde hasõlatõn kayõtlara alõnmasõ, söz konusu belirli işlemin yerine 
getirilmesine kadar ertelenir. 

Hizmet sunumuyla ilgili işlemin sonuçlarõnõn güvenilir bir şekilde ölçülememesi 
durumunda, hasõlat, kayõtlara alõnan giderlerin geri kazanõlabilir tutarõ kadar mali tablolara 
alõnõr. 
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İşlemin başlangõç aşamasõnda, işlemin sonuçlarõnõn güvenilir bir şekilde ölçülmesi 
mümkün olmayabilir. Ancak, işletmenin işlem maliyetlerini geri kazanmasõ muhtemel 
olabilir. Bu gibi durumlarda, sadece katlanõlan ve geri kazanõlmasõ muhtemel olan tutar 
kadar kõsõm hasõlat olarak mali tablolara alõnõr. İşlemin sonucu güvenilir bir şekilde tahmin 
edilemediği için, bir kar kayõtlara alõnmaz. 

İşlemin sonuçlarõnõn güvenilir bir şekilde tahmin edilemediği ve katlanõlan 
maliyetlerin geri kazanõlmasõnõn muhtemel olmadõğõ durumlarda, hasõlat kayõtlara alõnmaz, 
ancak katlanõlan maliyetler bir gider olarak mali tablolara alõnõr. İşlemin sonuçlarõnõn 
güvenilir bir şekilde tahmin edilmesini engelleyen belirsizliklerin ortadan kalkmasõ 
durumunda, hizmet satõşõnõn kayõtlara alõnmasõ ile ilgili hükümler çerçevesinde hasõlat mali 
tablolara alõnõr. 

 
Faiz, royalti ve temettü 
Madde 137. İşletmenin faiz, royalti ve temettü getiren varlõklarõnõn başkalarõ 

tarafõndan kullanõlmasõ sonucu ortaya çõkan hasõlat, işlemle ilgili ekonomik faydanõn 
işletmeye akmasõnõn muhtemel olmasõ ve hasõlatõn miktarõnõn güvenilir bir şekilde tahmin 
edilmesi şartõyla, mali tablolara alõnõr 

Faiz; varlõğõn efektif getirisi dikkate alõnmak kaydõyla zaman orantõlõ olarak, 
royalti; ilgili sözleşmelerin özü esas alõnmak suretiyle tahakkuk esasõna göre, temettü ise; 
hissedarlarõn temettü tahsil etme hakkõnõn ortaya çõktõğõ tarihte mali tablolara alõnõr. 

Varlõğõn efektif getirisi, varlõğõn ömrü boyunca beklenen nakit akõmlarõnõ, varlõğõn 
kayõtlõ değerine indirgeyen faiz haddidir. Faiz geliri, borçlanma senedinin nominal değeri ile 
ilk kayõtlõ değeri arasõndaki iskonto, prim veya diğer farklarõn itfasõnõ içerir.  

Üzerinde işlemiş faiz varken elde edilen menkul kõymetlerle ilgili olarak sonraki 
dönemlerde tahsil edilen faiz tutarõnõn, sadece söz konusu menkul kõymetin elde edilme 
tarihinden sonraya isabet eden kõsmõ hasõlat olarak mali tablolara alõnõr. Bir hisse senedinden 
elde edilen temettünün, söz konusu hisse senedini elde etme tarihinden önceki dönemlere ait 
karõn dağõtõlmasõndan kaynaklanan kõsmõ ilgili hisse senetlerinin maliyetlerinden indirilir. 
Temettüünün kaynağõnõn, hisse senetlerini elde etme tarihinden önceki ya da sonraki dönem 
karlarõndan  oluştuğunun belirlenmesinin güç olduğu ve alõnan temettünün hisse senetlerinin 
maliyetlerinin bir kõsmõnõ karşõladõğõnõn açõkça belirlenemediği durumlarda, söz konusu 
temettüler hasõlat olarak mali tablolara alõnõr. 

Royalti, sözleşme hükümlerinin özü çerçevesinde, başka sistematik ve gerçekçi bir 
yöntemin daha uygun olmamasõ şartõyla, ilgili sözleşme hükümleri çerçevesinde tahakkuk 
ettirilerek mali tablolara alõnõr. 

Hasõlat, işlemle ilgili ekonomik faydanõn işletmeye akacağõnõn muhtemel olmasõ 
durumunda mali tablolara alõnõr. Ancak, hasõlat olarak kayõtlara alõnan tutarlarõn tahsilinin 
şüpheli hale gelmesi durumunda, ayrõlan şüpheli alacak karşõlõğõ, hasõlat tutarõnõn 
düzeltilmesi suretiyle değil, bir gider olarak mali tablolara alõnõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Hasõlatla ilgili yapõlacak açõklamalar 
Madde 138. Hizmet satõşõ ile ilgili işlemlerin tamamlanma düzeyinin 

belirlenmesinde kullanõlan yöntemler dahil, hasõlatõn mali tablolara alõnmasõnda kullanõlan 
muhasebe politikalarõ, mal ve hizmet satõşõ, faiz, royalti ve temettüden kaynaklanan 
hasõlatlar dahil olmak üzere, ilgili dönem içinde mali tablolara alõnan önemli hasõlat 
unsurunun tutarõ, önemli hasõlat unsurunun içinde yer alan mal veya hizmet takasõ suretiyle 
ortaya çõkan hasõlatõn tutarõ kamuya açõklanõr. 
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İşletmeler, şarta bağlõ yükümlülük ve varlõklarõnõ bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta 
Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde 
açõklar. Şarta bağlõ varlõk veya yükümlülük, garanti maliyetleri, talepler, cezalar ve 
muhtemel kayõplar nedeniyle ortaya çõkabilir. 

 
ALTINCI KISIM 

STOKLAR 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
 Amaç  
 Madde 139. Bu Kõsmõn amacõ, stoklarõn mali tablolara yansõtõlma esaslarõnõ 

belirlemektir.  
 
 Kapsam  

 Madde 140. İşletmeler stoklarõnõ bu Kõsõmdaki hükümlere göre değerler ve mali 
tablolara yansõtõr. 

 Bu Kõsõmda yer alan hükümler, aşağõda sayõlanlar dõşõndaki stoklarõn 
muhasebeleştirilmesinde uygulanacak esaslarõ kapsar.  

a) İnşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle doğrudan ilişkilendirilebilen hizmet 
sözleşmeleri, 

b) Finansal araçlar,  
c) Belirli sektörlerde yerleşik uygulamalar çerçevesinde net gerçekleşebilir 

değerleri ile mali tablolara alõnan tarõm ve orman ürünleri stoklarõ ile maden stoklarõ (Bu 
stok kalemleri üretimin belirli evrelerinde net gerçekleşebilir değer esasõna göre değerlenir. 
Bu evrelere ilişkin örnekler şöyledir: madenlerin çõkarõlmasõ, tarõmsal ürünlerin hasat 
edilmesi, tarõm ürünleri ve madenlerin satõşõnõn bir forward sözleşme ile ya da devlet 
garantisi ile yasal güvenceye bağlanmasõ ya da bu stoklar için homojen bir piyasa bulunmasõ 
ve satõşõn gerçekleşmeme riskinin düşük olmasõ) , 

d) Tarõmsal faaliyetlerle ilgili canlõ varlõklar. 
 
 Tanõmlar 
 Madde 141. Bu Kõsõmda geçen;  
Stok: a) İşin normal akõşõ içinde satõlmak için elde tutulan varlõklarõ,  
          b) İşletmenin satmak üzere ürettiği varlõklarõ (perakende mal ticareti ile 

uğraşan bir işletmenin tekrar satmak üzere elde bulundurduğu emtia, tekrar satõlmak üzere 
alõnan arazi ve arsalar dahil), 

         c)Üretim sürecinde olan yarõ mamulleri, 
         d)Üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanõlacak ilk madde ve 

malzeme şeklindeki varlõklarõ,  
         e)Hizmet sağlayan işletmelerde, ilgili geliri bu Tebliğin ilgili kõsmõndaki 

hükümler çerçevesinde henüz mali tablolara alõnmamõş hizmetin maliyeti, 
 Net gerçekleşebilir değer: İşin normal akõşõ içinde tahmini satõş fiyatõndan, tahmini 
tamamlanma maliyeti ve satõşõ gerçekleştirmek için gerekli tahmini satõş maliyeti toplamõnõn 
indirilmesiyle elde edilen tutarõ, 

 ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Stoklarõ Değerleme  
 
Stoklarõn değerlemesi  
Madde 142. Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanõ ile 

değerlenir.  
 
Stoklarõn maliyeti 
Madde 143. Stoklarõn maliyeti; tüm satõn alma maliyetlerini, dönüştürme 

maliyetlerini ve stoklarõn mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanõlan diğer 
maliyetleri içerir. 

 
Satõn alma maliyeti 
Madde 144. Stoklarõn satõn alma maliyeti; satõn alma fiyatõ, ithalat vergileri ile 

diğer vergiler (vergi idaresinden iade alõnabilecekler hariç), nakliye, yükleme-boşaltma 
maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantõsõ 
kurulabilen diğer maliyetleri içerir. Ticari iskontolar ve benzeri diğer indirimler, satõn alma 
maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapõlõr.  

 
Dönüştürme maliyetleri  
Madde 145. Stoklarõn dönüştürme maliyetleri; doğrudan işçilik giderleri gibi, 

üretimle doğrudan ilişkili maliyetler ile stoklarõn mamul mallara dönüştürülmesinde 
katlanõlan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağõtõlan 
tutarlarõ da içerir.  

Sabit genel üretim giderleri; amortisman, fabrika binasõ ve teçhizatõnõn bakõm-
onarõm giderleri gibi, üretim miktarõndan bağõmsõz olarak nispeten sabit kalan dolaylõ üretim 
maliyetleri ile fabrikanõn yönetim ve idaresi ile ilgili maliyetlerdir.  

Değişken genel üretim giderleri, dolaylõ malzeme ve dolaylõ işçilik gibi, üretim 
miktarõ ile birlikte doğru orantõlõ olarak değişen dolaylõ üretim maliyetleridir.   

Sabit genel üretim giderlerinin üretim maliyetine dağõtõmõnda veya tahsisinde, 
üretim tesislerinin normal kapasitesi esas alõnõr. Normal kapasite, planlanan bakõm-onarõm 
çalõşmalarõndan kaynaklanacak kapasite düşüklüğü de dikkate alõnarak, normal koşullarda 
bir veya bir kaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarõdõr. 
Gerçek üretim düzeyi, normal kapasiteye yakõnsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul 
edilebilir. Her bir ürüne dağõtõlan sabit genel üretim gideri tutarõ, düşük kapasite veya atõl 
kapasite nedeniyle artõrõlmaz. Dağõtõlmayan genel üretim giderleri, gerçekleştiği dönemde 
gider olarak  mali tablolara alõnõr. Olağandõşõ olarak yüksek düzeyde üretimin 
gerçekleştirildiği dönemlerde, her bir ürüne dağõtõlan sabit genel üretim gideri tutarõ 
azaltõlarak, stoklarõn maliyet bedelinden daha yüksek bir tutar üzerinden değerlenmesi 
engellenir. Değişken genel üretim giderleri, her bir ürüne, üretim tesislerinin gerçek 
kullanõmõ esas alõnarak dağõtõlõr. 

Üretim sürecinde, aynõ anda birden fazla ürün birlikte üretilebilir. Birlikte üretilen 
ürünler, her ürünün ana ürün olduğu �ortak� ürünler veya bir ana ürün ve bir yan ürün 
olabilir. Her bir ürünün üretim maliyetinin ayrõ olarak belirlenemediği durumlarda, 
maliyetler her iki ürün arasõnda rasyonel ve tutarlõ bir şekilde dağõtõlõr. Aksini gerektiren 
daha iyi bir seçenek olmadõğõ durumlarda bu dağõtõm, ürünlerin ayrõ olarak tanõmlanabildiği 
üretim aşamasõnda veya üretimin tamamlanma aşamasõnda her bir ürünün nispi satõş 
değerleri esas alõnarak yapõlõr. Yan ürünlerin önemsiz olduğu durumlarda, yan ürünler net 
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gerçekleşebilir değerleri üzerinden mali tablolara alõnõr ve ana ürünün maliyetinden düşülür. 
Böylece, ana ürünün kayõtlõ değeri, maliyetinden önemli bir farklõlõk göstermez.  

 
Diğer maliyetler  
Madde 146. Diğer maliyetler, sadece stoklarõn mevcut durumuna ve konumuna 

getirilmesi için katlanõlmasõ halinde stoklarõn maliyetine dahil edilir. (Örnek; belirli 
müşteriler için ürünlerin tasarõm maliyetleri, stoklarõn maliyetine dahil edilebilir.)  

Aşağõda yer alan maliyetler, stoklarõn maliyetinden hariç tutulur ve gerçekleştiği 
dönemde gider olarak mali tablolara alõnõr; 

a) Normalin üstünde gerçekleşen malzeme, işçilik ve diğer üretim maliyetleri, 
b) Bir sonraki üretim süreci için depolanan ürünlerle ilgili olanlar hariç, depolama 

maliyetleri, 
c) Stoklarõn mevcut durumuna ve konumuna getirilmesine katkõ sağlamayan genel 

yönetim giderleri, 
d) Satõş maliyetleri. 
Bu Tebliğin �Borçlanma Maliyetleri� Kõsmõnda izin verilen durumlar hariç, 

borçlanma maliyetleri stoklarõn maliyetlerine dahil edilemez. 
 
Hizmet sunan işletmelerde stoklarõn maliyeti  
Madde 147. Verilen hizmetle ilgili hasõlatõn mali tablolara gelir olarak 

yansõtõlmadõğõ durumlarda ilgili giderler stok hesabõna yansõtõlõr. Hizmet sunan işletmelerde 
stoklarõn maliyeti, esas olarak, kontrol işlemlerini yürüten personel dahil olmak üzere, 
hizmetin sunulmasõnda doğrudan görev alan personelin işçilik ücretleri ve diğer maliyetleri  
ile bunlarla ilişkili olabilecek genel giderleri içerir. Satõş ve genel yönetim ile ilgili 
personelin işçilik ücretleri ve bunlarla ilgili diğer giderleri, hizmetin maliyetine dahil 
edilmez. Bu giderler, gerçekleştiği dönemde gider olarak mali tablolara alõnõr. Hizmet sunan 
bir işletmenin stoklarõnõn maliyeti, kar marjõnõ veya işletmeler tarafõndan fiyatlara dahil 
edilen üretimle ilgili olmayan maliyetleri içermez.  

 
 Canlõ varlõklarõn hasatõyla elde edilen tarõmsal ürünlerin maliyeti 

Madde 148. Bu Tebliğin �Tarõmsal Faaliyetler� Kõsmõnda belirtildiği üzere, 
işletmenin canlõ varlõklarõnõn hasatõyla elde etmiş olduğu tarõmsal ürünler, hasat yerindeki 
makul değerinden satõş yerinde katlanõlmasõ beklenilen maliyetler düşüldükten sonra 
bulunan net makul değeriyle değerlenir. Bu tutar, tarõmsal ürünün Tebliğin uygulanmaya 
başladõğõ tarihteki elde etme maliyetine eşittir. 

 
Maliyet tespitine ilişkin yöntemler  
Madde 149. Stok maliyetlerine yakõn sonuçlar vermesi şartõyla, standart maliyet 

yöntemi veya perakende yöntem gibi stoklarõn maliyetinin değerlemesine ilişkin yöntemler, 
stoklarõn değerlemesinde kullanõlabilir.  

Standart maliyet yönteminde, madde ve malzemelerin, işçiliğin, etkinliğin ve 
kapasite kullanõmõnõn normal seviyeleri dikkate alõnõr. Bu maliyetler, düzenli olarak gözden 
geçirilir ve gerek görülürse mevcut koşullar dikkate alõnarak değiştirilir.  

Perakende yöntemi, perakende satõş yapan işletmeler tarafõndan, diğer maliyet 
yöntemlerini uygulamanõn pratik olmadõğõ, benzer kar marjlarõna sahip, hõzla değişen çok 
sayõda varlõk unsurundan oluşan stoklarõn değerlemesinde kullanõlõr. Bu yöntemde, stoklarõn 
maliyeti, stoklarõn satõş değerinden uygun bir brüt kar marjõnõn düşülmesi suretiyle bulunur. 
Kullanõlacak yüzde oranõnõn belirlenmesinde, gerçek satõş fiyatõnõn altõnda fiyatlandõrõlan 
stoklar dikkate alõnõr. Her perakende satõş bölümü için, ortalama bir oran kullanõlabilir. 
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Maliyet formülleri  
Madde 150. Olağan durumlarda birbirleri ile ikame edilemeyen stok kalemleri ile 

özel projeler için ayrõlan, üretilen veya satõn alõnan mal veya hizmetlerin maliyeti, her bir 
varlõğõn özel maliyeti dikkate alõnarak belirlenir. İçeriği sõklõkla değişen birçok stok 
kaleminin bulunduğu durumlarda, her bir varlõğõn özel maliyetinin belirlenmesi metodu 
uygun değildir. Bu durumlarda dönem karõ/zararõ üzerindeki etkisini görmek amacõyla stokta 
kalan envanter kalemlerini seçme metodu kullanõlabilir. 

Birinci fõkrada belirtilenler dõşõnda kalan stoklarõn maliyeti, "ilk giren ilk çõkar", 
"ağõrlõklõ ortalama maliyet� veya �son giren ilk çõkar� formüllerinden biri uygulanarak 
belirlenir. İşletmeler, benzer özelliklere ve benzer kullanõma sahip tüm stoklar için aynõ 
maliyet formülünü kullanõrlar. Aynõ stok kaleminin, işletmenin bir ticari veya coğrafi 
bölümünde diğer bölümlerden farklõ kullanõm alanõna sahip olmasõ gibi durumlarda, türü 
veya kullanõm alanlarõ itibarõyla farklõ olan stoklar için, farklõ maliyet formülleri 
kullanõlabilir. Ancak, stoklarõn coğrafi konumlarõndaki bir farklõlõk (veya buna bağlõ olarak 
vergi kurallarõndaki farklõlõk), tek başõna, aynõ stok kalemi için farklõ maliyet formüllerinin 
kullanõmõnõ haklõ çõkaracak yeterlilikte değildir.   

İlk giren ilk çõkar formülünde; ilk satõn alõnan veya üretilen stok kaleminin ilk 
satõldõğõ ve dönem sonunda stokta kalanlarõn en son satõn alõnanlar veya üretilenlerden 
olduğu varsayõlõr.  

Ağõrlõklõ ortalama maliyet formülünde; her bir stok kaleminin maliyeti, dönem 
başõndaki benzer varlõklarõn ağõrlõklõ ortalama maliyeti ile dönem içinde satõn alõnan veya 
üretilen benzer varlõklarõn maliyetinin ağõrlõklõ ortalamasõnõn alõnmasõ suretiyle tespit edilir. 
Ortalama, işletmenin iş akõşõna bağlõ olarak, periyodik bazda veya her bir ek alõm/üretim 
sonrasõnda hesaplanabilir.  

�Son giren ilk çõkar� formülünde, son satõn alõnan veya üretilen stok kaleminin ilk 
satõldõğõ ve dönem sonunda stokta kalanlarõn ilk satõn alõnan veya üretilenlerden olduğu 
varsayõlõr. 

 
Net gerçekleşebilir değer  
Madde 151. Stoklarõn maliyeti; stoklarõn zarar görmesi, kõsmen veya kullanõlmaz 

hale gelmesi ya da satõş fiyatlarõnõn düşmesi gibi durumlarda geri kazanõlamayabilir. 
Stoklarõn maliyeti, tahmini tamamlanma maliyeti veya tahmini satõş maliyetinin artmasõ 
durumunda da geri kazanõlamayabilir. Stoklar mali tablolarda, kullanõmlarõ veya satõlmalarõ 
sonucunda elde edilmesi beklenen tutardan daha yüksek bir bedelle izlenemez. Maliyetlerin 
kullanõm veya satõş sonucu elde edilecek tutardan yüksek olmasõ durumunda, Tebliğin bu 
Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde stok değer düşüklüğü karşõlõğõ ayrõlõr.  

Stoklarõn elde etme maliyetleri, bu maddede belirtilen istisnalar hariç, her bir stok 
kalemi bazõnda net gerçekleşebilir değerlerine indirilir. Bu indirim stok değer düşüklüğü 
karşõlõğõ ayõrmak suretiyle yapõlõr. Benzer amaçlara veya nihai kullanõma sahip olan, aynõ 
coğrafi bölgede üretilen ve satõlan ve ilgili olduğu ürün grubundaki diğer ürünlerden pratik 
olarak ayrõlmasõ mümkün olmayan aynõ ürün grubuna ait stok kalemleri,  kalemler bazõnda 
ayrõ ayrõ değil, gruplandõrõlmak suretiyle değerlendirilmeye tabi tutulabilir. Ancak, net 
gerçekleşebilir değerin hesaplanmasõnda stoklar, mamul mallar veya belli bir sektör veya 
coğrafi bölgedeki tüm stoklar şeklinde gruplandõrõlmak suretiyle değerlendirilmeye tabi 
tutulamaz. Ayrõ satõş fiyatõ tespit edilen her bir hizmet bazõnda  maliyetlerini sõnõflandõran 
işletmelerde  bu tür her bir hizmet, ayrõ bir varlõk olarak işleme tabi tutulur.  

Net gerçekleşebilir değere ilişkin tahminler, tahminin yapõldõğõ zamanda 
ulaşõlabilir en güvenilir kanõtlara göre, stoklarõn satõlmasõ durumunda elde edilmesi beklenen 
satõş hasõlatõ olarak belirlenir. Bu tahminler yapõlõrken, dönem sonunda var olan şartlarõ teyit 
etmesi şartõyla, bilanço tarihinden sonraki olaylarla ilgili maliyet ve fiyat dalgalanmalarõ da 
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dikkate alõnõr. Net gerçekleşebilir değere ilişkin tahminler yapõlõrken, ayrõca, stoklarõn elde 
tutulma amacõ da dikkate alõnõr. (Örnek; taahhüt edilen kesin satõş veya hizmet 
sözleşmelerini yerine getirmek için elde tutulan stoklarõn net gerçekleşebilir değerinin 
belirlenmesinde, sözleşme fiyatõ esas alõnõr.) Elde tutulan stoklar, satõş sözleşmelerinde 
belirtilenlerden fazla ise, fazla olan kõsmõn net gerçekleşebilir değeri, genel satõş fiyatlarõ 
dikkate alõnarak belirlenir. Taahhüt edilen kesin satõş tutarõndan daha az stokun elde 
bulundurulmasõ veya bir satõn alma taahhüdünün olmasõ nedeniyle ortaya çõkabilecek 
karşõlõklar veya şarta bağlõ yükümlülükler, bu Tebliğin "Karşõlõklar, Şarta Bağlõ 
Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde işleme tabi 
tutulur.  

Stoklarõn  üretiminde kullanõlmak amacõyla elde tutulan madde ve malzemeler için   
bunlarõn kullanõlmasõ sonucunda üretilecek mamullerin, maliyet bedellerinden veya daha 
üzerinden satõlmasõnõn beklendiği durumda, değer düşüklüğü karşõlõğõ ayrõlmaz. Ancak, 
malzeme fiyatõndaki düşüş üretilen mamul malõn maliyetinin net gerçekleşebilir değerini 
aşacağõnõ gösteriyorsa, malzemeler net gerçekleşebilir değerine indirgenir. Bu tür 
durumlarda, başka bir yöntemin kullanõlmasõnõn daha uygun olduğuna ilişkin yeterli bir 
kanõt yoksa, malzemenin ikame maliyeti, net gerçekleşebilir değeri olarak esas alõnõr.  

Her mali tablo dönemi itibariyle, net gerçekleşebilir değer yeniden gözden 
geçirilir. Daha önce stoklarõn net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan 
koşullarõn geçerliliğini kaybetmesi durumunda, ayrõlan değer düşüklüğü karşõlõğõ iptal edilir. 
Yeni kayõtlõ değer, maliyeti ile revize edilen net gerçekleşebilir değerden düşük olanõdõr. Bu 
durum, satõş fiyatõndaki düşme nedeniyle net gerçekleşebilir değeri üzerinden mali 
tablolarda izlenen stok kalemlerinin, izleyen mali tablo döneminde işletme bünyesinde 
bulunmasõ ve satõş fiyatõnõn artmasõ durumunda söz konusu olur.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gider Olarak Mali Tablolara Alma 
 
Gider olarak mali tablolara alma 
Madde 152. Stoklar satõldõğõnda, bu stoklarõn kayõtlõ değeri, ilgili hasõlatõn mali 

tablolara alõndõğõ dönemde gider olarak mali tablolara alõnõr. Stoklarõ net gerçekleşebilir 
değerine indirgeyen stok değer düşüklüğü karşõlõk tutarlarõ ve stoklarla ilgili tüm kayõplar, 
indirimin veya kayõplarõn oluştuğu dönemde gider olarak mali tablolara alõnõr. Net 
gerçekleşebilir değerin gözden geçirilmesinde, bu değerin arttõğõnõn tespiti halinde, stok 
değer düşüklüğü karşõlõğõ o dönemde gider olarak mali tablolara yansõtõlan stoklardan 
düşülmek suretiyle azaltõlõr. İşletmenin kendi kullanõmõ için imal veya inşa ettiği maddi 
varlõklarõn maliyetine ilave edilen stoklarda olduğu gibi diğer varlõklarõn maliyetine dahil 
edilen stoklar, ilgili varlõğõn faydalõ ömrü içinde gider olarak mali tablolara alõnõr.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 153. Stoklar ile ilgili olarak, mali tablo dipnotlarõnda aşağõdaki hususlar 

açõklanõr; 
a) Kullanõlan maliyet hesaplama yöntemi dahil, stoklarõn değerlemesinde kabul 

edilen muhasebe politikalarõ, 
b) Stoklarõn toplam kayõtlõ değerleri ve stoklarõn işletmeye uygun şekilde 

sõnõflandõrõlmõş bazda ayrõ ayrõ tutarlarõ,  
c) Net gerçekleşebilir değeri ile mali tablolarda izlenen stoklarõn değeri,  
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d) İptal edilerek dönem içinde gelir ile ilişkilendirilen "stok değer düşüklüğü 
karşõlõğõ" tutarõ,  

e) "Stok değer düşüklüğü karşõlõğõ" iptaline neden olan olaylar veya koşullar, 
f) Yükümlülükler için teminat olarak gösterilen stoklarõn kayõtlõ değeri, 
Farklõ sõnõflandõrmaya tabi tutulan stoklarõn kayõtlõ değerleri ile bu varlõklarda 

gerçekleşen değişikliğin boyutu hakkõndaki bilgi, mali tablo kullanõcõlarõ açõsõndan 
faydalõdõr. Stoklara ilişkin genel sõnõflandõrma; emtia, ilk madde ve malzeme, yarõ mamuller 
ve mamuller şeklinde yapõlabilir. Hizmet sunan bir işletmenin stoklarõ, en basit şekliyle, yarõ 
mamul olarak tanõmlanabilir.  

Stoklarõn maliyetinin belirlenmesinde �son giren ilk çõkar� formülünün 
kullanõlmasõ halinde, bilançoda yer alan stok tutarõ ile;  

a) Bu Kõsmõn �Maliyet Formülleri� başlõklõ maddesinde belirtilen diğer formüllerin 
kullanõlmasõ sonucunda ulaşõlan tutar ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanõ veya,  

b) Bilanço tarihindeki cari maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanõ , 
arasõndaki farkõn açõklanmasõ şarttõr.  

 
YEDİNCİ KISIM 

MADDİ  VARLIKLAR 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 154. Bu Kõsmõn amacõ, maddi varlõklarõn muhasebeleştirilmesine ilişkin 

esaslarõ belirlemektir.  
 
Kapsam 
Madde 155. Bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda farklõ bir yöntemin uygulanmasõ 

öngörülmediği sürece, maddi varlõklar bu Kõsõm uyarõnca muhasebeleştirilir. 
Maddi varlõklarõn muhasebeleştirilmesine ilişkin başlõca hususlar, varlõklarõn mali 

tablolara alõnmasõna ilişkin zamanlama, bunlarõn kayõtlõ değerlerinin ve ilgili 
amortismanlarõnõn belirlenmesidir. 

Bu Kõsõm, Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler� başlõklõ Kõsmõnda yer verilen 
tanõmlara ve mali tablolara alma kriterlerine uygun olan varlõklarõn maddi varlõk olarak mali 
tablolara alõnmasõnõ düzenlemektedir. 

Buna göre bu Tebliğin �Tarõmsal Faaliyetler� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen canlõ 
varlõklar ile, maden haklarõ ve maden, petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yeniden 
yaratõlabilir olmayan doğal kaynaklar için uygulanmaz. Ancak, bu Kõsõm, yukarõda belirtilen 
varlõklarõn geliştirilmesi ya da korunmasõnda kullanõlan maddi varlõklar için uygulanõr. 

Bu Kõsõm, gelecekte yatõrõm amaçlõ kullanõlmak üzere inşa edilen veya geliştirilen 
ve bu nedenle Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkuller� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen gayrimenkul 
tanõmõnõ karşõlamayan gayrimenkullere uygulanõr. İnşaat veya geliştirme işlemi bittiğinde 
gayrimenkul bu özelliği kazanõr ve işletme söz konusu kõsõmda yer alan hükümleri uygular. 
Anõlan Kõsõm, yeniden geliştirilerek gelecekte yatõrõm amaçlõ kullanõlmaya devam edecek 
gayrimenkullere de uygulanõr. Söz konusu kõsõmda, düzenlenen maliyet modelinin 
uygulanabilmesi için, bu Kõsõmda düzenlenen temel yöntemin uygulanmasõ şarttõr.   

 
Tanõmlar 
Madde 156.  Bu kõsõmda geçen;  
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Maddi varlõklar: Mal ve hizmet üretimi, kiraya verme ve idari amaçlar 
çerçevesinde kullanõm için elde bulundurulan ve işletmede bir dönemden daha fazla 
kullanõmõ öngörülen somut varlõklarõ, 

Amortisman: Bir varlõğõn amorti edilebilir kõsmõnõn, faydalõ ömrü süresine 
sistematik olarak dağõtõlmasõnõ, 

Amorti edilebilir tutar: Bir varlõğõn maliyeti veya mali tablolarda maliyetinin 
yerine geçen başka bir tutardan hurda değerin indirilmesi suretiyle elde edilen tutarõ, 

Faydalõ ömür: Amortismana tabi bir varlõğõn işletmece kullanõlmasõ beklenen 
süre, ya da işletme tarafõndan ilgili varlõktan elde edilmesi beklenen üretim miktarõnõ, 

Maliyet: Bir varlõğõn edinimi veya inşasõ için işletmenin ödediği nakit ve nakit 
benzerlerinin tutarõ veya bunlarõn dõşõndaki ödemelerde verilen bedelin makul değerini, 

Hurda değer: İlgili varlõğõn tahmin edilen faydalõ ömrünün sonundaki durum ve 
yaşõna ulaştõğõ dikkate alõnarak, şu anda elden çõkarõlmasõ sonucunda elde edilmesi beklenen 
tutardan, beklenen elden çõkarma maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarõ, 

Makul Değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 
etkilenilmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyatõ veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağõ, 

Değer Düşüklüğü: Bir varlõğõn kayõtlõ değerinin geri kazanõlabilir tutarõnõ aşan 
kõsmõnõ, 

Geri kazanõlabilir tutar: Bir varlõğõn net satõş fiyatõ ile kullanõm değerinden 
yüksek olanõ, 

Kayõtlõ Değer: Bir varlõğõn, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü kayõplarõnõn 
düşülmesinden sonra bilançoda gösterilen tutarõnõ, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Maddi  Varlõklarõn Mali Tablolara Alõnmasõna İlişkin Esaslar 

 
Maddi varlõklar 
Madde 157. Maddi varlõklar, ancak, gelecek dönemlerde işletmeye ekonomik 

fayda sağlamalarõnõn muhtemel olmasõ ve maliyetlerinin veya makul değerlerinin güvenilir 
bir biçimde ölçülebilmesi halinde mali tablolara alõnõr. 

Maddi varlõklar genellikle, bir işletmenin toplam varlõklarõnõn büyük bir oranõnõ 
teşkil ettiği için, işletmenin finansal durumunun gösteriminde büyük öneme sahiptirler. 
Ayrõca, bunlara ilişkin harcamalarõn aktifleştirilmesi veya giderleştirilmesi hususlarõ 
kar/zarara önemli etkide bulunur. Bir varlõğõn maddi varlõk olarak tanõmlanabilmesi için, 
belirli koşullara ve işletme tiplerine göre değerlendirme yapmak şarttõr.  Buna göre, maddi 
varlõk tanõmõnda geçen kriterlerin, kalõplar, bloklar, alet-edevat gibi önemsiz kalemlerin bir 
araya getirilmesiyle oluşan toplam değere uygulanmasõnda fayda vardõr. Pek çok yedek 
parça veya hizmet teçhizatõ stok olarak taşõnõr veya tüketildikçe gider olarak kaydedilir. 
Ancak, büyük yedek parçalar veya yardõmcõ malzeme, eğer işletme tarafõndan bir yõldan 
fazla kullanõlacaksa, varlõk olarak kabul edilir. Buna benzer olarak, eğer yedek parçalarõn ve 
hizmet teçhizatõnõn yalnõzca maddi varlõğa bağlõ olarak kullanõlmasõ gerekiyorsa ve düzenli 
olarak kullanõlacağõ öngörülmüyorsa, bunlar maddi varlõk gibi dikkate alõnõr ve ilgili olduğu 
varlõğõn faydalõ ömrünü geçmemek üzere belli bir sürede amorti  edilir.  

Maddi varlõklarõn bileşenlerinin farklõ faydalõ ömürlere sahip olmasõ veya 
işletmeye farklõ şekillerde fayda sağlamasõ halinde; maddi varlõğõn mali tablolara ilk alõndõğõ 
tutar bileşenlere tahsis edilir ve her bir bileşen ayrõ ayrõ muhasebeleştirilir. Bu durumda, 
farklõ amortisman yöntemleri ve oranlarõnõn uygulanmasõ şarttõr.  
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Maddi varlõklar güvenliğin sağlanmasõ veya çevrenin korunmasõ amacõyla iktisap 
edilebilir.  Bunlarõn iktisabõ, mevcut maddi varlõklardan elde edilecek ekonomik faydayõ 
doğrudan artõrmamasõna rağmen,  işletmenin diğer varlõklarõndan gelecekte ekonomik fayda 
temin etmesi açõsõndan gerekli olabilir. Böyle bir durumda, bu gibi varlõklar maddi varlõk 
olarak mali tablolara alõnõr; bunlarõn elde edilmesi, işletmenin diğer ilgili varlõklarõndan 
türeteceği ekonomik faydalarõn, bunlarõn elde edilmemiş olmalarõ halinde türetmiş olacağõ 
faydalarõ aşmasõnõ mümkün kõlar. Ancak, iktisap edilen varlõk ve ilgili diğer varlõklarõn 
kayõtlõ değerleri Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca 
düzenlenen değer düşüklüğü açõsõndan gözden geçirilir.   

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Maddi  Varlõklara İlişkin İlk Değerleme İşlemi 
 
Elde etme maliyeti 
Madde 158. Maddi varlõk olarak mali tablolara alõnan varlõklar, ilk olarak 

maliyetleri ile kaydedilirler. 
 
Elde etme maliyetinin unsurlarõ 
Madde 159.  Maddi varlõklarõn elde etme maliyeti: 
a) Satõş  iskontolarõ ve indirimler düşüldükten sonraki, ithalat vergileri ile iade 

alõnamayacak satõn alma vergilerini de içeren  iktisap fiyatõnõ, 
b) Varlõğõ, yönetimin amaçlarõ doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacõyla 

gerekli pozisyona ve işler duruma getirmek için katlanõlan; o pozisyona ve duruma 
getirirken üretilen varlõklarõn satõşõndan elde edilen net hasõlatlar düşüldükten sonra kalan; 
varlõğõn düzgün çalõşõp çalõşmadõğõna dair yapõlan test maliyetleri de dahil, kendisiyle 
doğrudan ilişkilendirilebilen her türlü maliyeti,  

kapsar. 
Varlõkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler aşağõda yer almõştõr. 
a) Doğrudan maddi  varlõğõn inşasõndan veya devralõnmasõndan kaynaklanan ve bu 

Tebliğin �Çalõşanlara Sağlanan Faydalar� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanan çalõşanlara sağlanan 
faydalara ilişkin maliyetler,   

b) Varlõğõn yerleştirileceği yerin ve arsanõn hazõrlanmasõna ilişkin maliyetler, 
c) İlk teslimat ve ilgili maliyetler 
d) Kurulum veya montaj maliyeti, 
e) Mesleki ücretler. 
Maddi varlõk için yapõlan ödeme taksitlendirilirse, bu varlõğõn elde etme maliyeti 

peşin fiyatõna eşit olarak belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarõ ile peşin fiyatõ 
arasõndaki fark, �Borçlanma Maliyetleri� başlõklõ Kõsmõnda aktifleştirmeye izin verilen 
durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara alõnõr.  

Bir maddi varlõk, işletmenin hisse senetleri karşõlõğõnda iktisap edilmişse, varlõğõn 
elde etme maliyeti, ihraç edilen hisse senetlerinin makul değeridir. Alõnan varlõğõn makul 
değeri, hisse senetlerinin makul değerinden daha kesin olarak belirlenebiliyorsa, bu değer 
esas alõnõr.  

Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da 
hizmet sunma maliyetleri, elemanlarõn eğitim maliyeti de dahil yeni bir yerde veya yeni bir 
müşteri kesimiyle iş yapma maliyetleri, genel yönetim maliyetleri gibi maliyetler, maddi 
varlõğõn alõş fiyatõna dahil olmadõklarõndan ve varlõğõ, yönetimin amaçlarõ doğrultusunda 
faaliyet gösterebilmesi amacõyla gerekli pozisyona ve işler duruma getirmek için 
katlanõlmadõklarõndan, varlõkla doğrudan ilişkilendirilemez, dolayõsõyla elde etme maliyetine 
dahil edilmez.  
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Maliyetlerin aktifleştirilmesi, varlõğõn, yönetimin amaçlarõ doğrultusunda faaliyet 
gösterebilmesi amacõyla gerekli pozisyona ve işler duruma getirilmesiyle sona erdiğinden, 
bu varlõklarõn kullanõmõnda veya yeniden düzenlenmesinde katlanõlan ve varlõğõn 
performans standardõnõ artõrmayan maliyetler bunlarõn maliyetlerine dahil edilmez. Buna 
göre; 

a) Yönetimin amaçlarõ doğrultusunda faaliyet gösterebilir durumda olup;  henüz 
kullanõma sokulmamõş veya tam kapasitenin altõnda çalõşan varlõklar için katlanõlan 
maliyetler, 

b) Varlõğõn üreteceği mal veya hizmete talep oluşurken katlanõlan maliyetler gibi 
başlangõç faaliyet zararlarõ,  

c) İşletmenin kõsmen veya tamamen yeniden organizasyonu veya yeniden 
yerleşimine ilişkin harcamalar, 

maddi  varlõğõn maliyetine dahil edilmez. 
Bazõ işlemler, bir maddi varlõğõn inşasõ ya da geliştirilmesine bağlõ olarak ortaya 

çõkabilir. Ancak, bunlar, varlõğõn, yönetimin amaçlarõ doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi 
amacõyla gerekli pozisyona ve işler duruma getirilmesi için gerekli işlemler değillerdir. Bu 
arõzi işlemler, inşa ya da geliştirme faaliyetinden önce ya da bunlar sürerken ortaya çõkabilir. 
Arõzi işlemler, varlõğõn, yönetimin amaçlarõ doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacõyla 
gerekli pozisyona ve işler duruma getirilmesi için gerekli işlemler olmadõklarõndan; bu 
işlemlere ait gelir ve ilgili giderler dönemin gelir tablosuna alõnõr. 

İşletme tarafõndan inşa edilen varlõklar da iktisap edilen varlõklarla aynõ esaslara 
tabidir. İşletme, olağan faaliyeti icabõ buna benzer varlõklarõ �Stoklar� başlõklõ Kõsõm 
kapsamõnda satõş amacõyla üretiyorsa, bu varlõklarõn elde etme maliyeti satõş için üretilen 
varlõklarõn elde maliyetine genellikle eşit olur .Bu maliyetlere ulaşmak için işletme 
bünyesinde elde edilen kazançlar elimine edilir. Benzer bir şekilde, işletmenin kendi yaptõğõ 
inşaatlarda kullanõlan normalin üzerindeki tutarda metal, iş gücü veya diğer kaynaklar 
varlõğõn maliyetine dahil edilmez.  

Finansal kiralama yolu ile iktisap edilen varlõklara ilişkin maliyetler ise �Kiralama 
İşlemleri� başlõklõ Kõsõm hükümleri uyarõnca belirlenecektir. 

Maddi varlõklarõn kayõtlõ değeri, �Devlet Teşvik ve Yardõmlarõ� başlõklõ Kõsõm 
uyarõnca, alõnan devlet teşvikleriyle azaltõlabilir . 

 
Varlõğõn sökülmesi ve taşõnmasõ ile varlõğõn yerleştirileceği yerin ve arsanõn 

eski haline getirilmesine ilişkin maliyetler 
Madde 160. Maddi varlõklarõn elde etme maliyeti, bir önceki maddenin birinci 

fõkrasõ çerçevesinde, varlõğõn sökülmesi ve taşõnmasõ ile varlõğõn yerleştirileceği yerin ve 
arsanõn eski haline getirilmesine ilişkin maliyetleri de kapsar. Varlõğõn iktisabõnda veya 
sonraki dönemlerde katlanõlan bu tür maliyetler varlõğõn kalan faydalõ ömrü boyunca amorti 
edilir ve �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsõm 
uyarõnca değerlenir. Değerlemeye tabi tutulacak maddi varlõğõn boş arsa veya arazi olduğu 
durumlarda, bir önceki fõkrada belirtilen maliyetler, katlanõlmasõyla oluşan faydalarõn elde 
edilme dönemi boyunca amorti edilir. Arsa ve arazinin sõnõrlõ bir faydalõ ömre sahip olmasõ 
halinde ise arsa ve araziden elde edilmesi beklenen faydalarõ yansõtacak şekilde amortisman 
uygulanõr.   

 
Varlõklarõn takas yoluyla edinimi 
Madde 161. Bir maddi varlõk, bir başka maddi varlõk ile veya başka bir varlõk ile 

tamamen veya kõsmen takas edilmek suretiyle elde edilebilir. Bir sonraki fõkranõn 
uygulandõğõ durumlar hariç, takas yoluyla edinilen maddi varlõğõn elde etme maliyeti, 
vazgeçilen varlõğõn, takas yoluyla edinilen varlõğa ödenen nakit veya nakit benzerlerine göre 
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düzeltilmiş, makul değeri ile değerlenir. Alõnan varlõğõn makul değeri, vazgeçilen varlõğõn 
makul değerinden daha kesin olarak belirlenebiliyorsa, maliyet tespitinde bu değer esas 
alõnõr. 

Benzer bir varlõğõn takasõ suretiyle iktisap edilen bir maddi  varlõğõn maliyeti, 
takasa konu edilen  varlõklarõn  makul değerlerinin güvenilir bir biçimde belirlenemediği 
durumda, vazgeçilen varlõğõn kayõtlõ değeri olarak belirlenir. Benzer varlõklarõn piyasada 
nadir işlem görmesi makul değere ilişkin alternatif tahminlerin yapõlamamasõ halinde, maddi 
varlõğõn makul değeri güvenilir bir biçimde belirlenemez.   

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bir Parçanõn Yenilenmesi veya İkame Edilmesi 
 
Bir parçanõn yenilenmesi veya ikamesi 
Madde 162. Bir maddi varlõğa ait bir parçanõn yenilenmesi ya da ikamesi için 

katlanõlan maliyetler ayrõ bir varlõk elde ediliyormuş gibi muhasebeleştirilir ve yenilenen ya 
da ikame olunan parçanõn kayõtlõ değeri mali tablolardan çõkarõlõr.  

Maddi varlõklarõn ana unsurlarõ bazen düzenli aralõklarla değiştirilebilir. Bu 
unsurlar, faydalõ ömürleri, ilgili olduklarõ maddi varlõğõn faydalõ ömründen farklõ olmasõ 
nedeniyle ayrõ varlõklar olarak muhasebeleştirilir. Bu nedenle, bu Kõsmõn �Maddi varlõklarõn 
mali tablolara alõnmasõna ilişkin esaslar� başlõklõ maddesinde belirtilen mali tablolara alõnma 
kriterlerinin sağlanmõş olmasõ kaydõyla, parçanõn yenilenmesi ya da değiştirilmesi sonucu 
katlanõlan maliyetler ayrõ bir varlõk elde ediliyormuş gibi muhasebeleştirilir ve değiştirilen 
varlõğõn kayõtlõ değeri mali tablodan çõkarõlõr. Bazõ maddi varlõklar, parça yenilemesi 
yapõlmaksõzõn hatalarõn oluşmasõnõ önleyici düzenli büyük kontroller sayesinde faaliyete 
devam edebilir. Bu durumda, kontrol maliyeti her bir büyük kontrol yapõldõğõnda bu Kõsmõn 
�Maddi varlõklarõn mali tablolara alõnmasõna ilişkin esaslar� başlõklõ maddesinde belirtilen 
mali tablolara alõnma kriterlerini sağlamasõ kaydõyla yenilenen parça gibi aktifleştirilir ve 
yenilenen parçanõn kalan tüm kayõtlõ değeri mali tablolardan çõkarõlõr. Büyük bir kontrolde, 
bir maddi varlõğõn iktisap ya da inşa edilmesine ilişkin bir işlemde ayrõ faturalanmõş veya 
tanõmlanmõş olmaksõzõn ayrõ bir parça tanõmlanabilir. İhtiyaç duyulduğunda, varlõk iktisap ya 
da inşa edildiği zaman, yapõlacak benzer bir kontrolün tahmini maliyeti kontrol edilen 
parçanõn maliyetinin bir göstergesi olarak kullanõlabilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sonraki Dönemlerde Yapõlan Harcamalar 
 
Sonraki dönemlerde yapõlan harcamalar  
Madde 163. İkame veya yenileme maliyetleri hariç, varlõğõn iktisabõndan sonra 

katlanõlan maliyetler, ancak varlõktan elde edilecek faydayõ, varlõğa atfedilmiş bulunan 
performans standardõnõ aşacak derecede artõrdõğõ zaman ilgili varlõğõn maliyetine eklenir. Bu 
ve bir önceki maddenin birinci fõkrasõndaki aktifleştirme kriterlerini sağlamayan sonraki 
dönemlerde yapõlan diğer bütün harcamalar katlanõldõğõ dönemin gideri olarak mali 
tablolarõna alõnõr. Bir maddi varlõğa ait parçanõn yenilenmesi ya da ikamesi sõrasõnda 
katlanõlan maliyetler, söz konusu maddi varlõğa ilişkin sonraki dönemlerde yapõlan bir 
harcama olmayõp, bir önceki maddenin birinci fõkrasõ uyarõnca ayrõ bir varlõğõn elde edilmesi 
gibi muhasebeleştirilir Tesislerin ekonomik ömrünü uzatan ya da kapasitesini artõran, 
makine parçalarõnõn yenilenmesiyle üretimin kalitesinde belirgin artõş sağlayan ve yeni bir 
üretim sürecinin geliştirilmesiyle faaliyet maliyetlerini azaltan harcamalar elde edilecek 
faydada artõş sağlayan harcamalara örnektir. 
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Bir maddi varlõğa ilişkin sonraki dönemlerde yapõlan harcamalarõn varlõktan elde 
edilecek ekonomik faydalarõ artõrõp artõrmadõğõ, harcama yapõlmadan önce varlõk için faydalõ 
ömrün en güncel tahmini sõrasõnda varsayõlan bakõm seviyesini de içeren bir performans 
standardõ  atfedilirken dikkate alõnan koşullara bağlõdõr. Bir maddi  varlõğõn kayõtlõ değerinin 
bir değer düşüklüğü sonucunda indirilmiş olduğu durumlarda, sonraki dönemde yapõlan 
harcamalar, bu değer düşüklüğünü ortadan kaldõrabildiği ölçüde, aktifleştirilir.   

Ayrõca, sonraki dönemlerde yapõlan harcamalar, bir maddi varlõğõn alõş fiyatõ, o 
varlõğõ işler duruma getirmek için işletmenin gelecekte yapmak zorunda olduğu harcamalara 
ilişkin ihtiyacõnõ yansõttõğõ zaman da aktifleştirilir. Yenileştirilmesi gereken bir binanõn 
iktisabõ buna örnektir. Bu gibi durumlarda, sonraki dönemlerde yapõlan harcamalar varlõğõn 
kayõtlõ değerine ilave edilir. Maddi  varlõğa ilişkin önemsiz ikame ya da yenileme maliyetleri 
bakõm- onarõm gibi dikkate alõnõr ve oluştuklarõ dönemde gider olarak mali tablolara alõnõr.  

 
ALTINCI BÖLÜM 

Mali Tablolara İlk Alõnmadan Sonraki Dönemlerde Değerleme 
 
Temel yöntem  
Madde 164. Mali tablolara ilk alõnma sonrasõnda, maddi varlõk, mali tablolarda 

maliyetinden birikmiş amortisman paylarõ ve birikmiş değer düşüklüğü indirildikten sonraki 
değeri üzerinden gösterilir. 

 
Alternatif yöntem   
Madde 165. Dileyen işletmeler, maddi  varlõklarõ, temel yöntem yerine, bu madde 

çerçevesinde değerlemeye tabi tutabilir. 
Mali tablolara ilk alõnma sonrasõnda, bir maddi varlõk, mali tablolarda yeniden 

değerlenmiş tutarõ üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme 
tarihindeki makul değerden birikmiş amortisman paylarõ ve birikmiş değer düşüklüğünün 
indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Yeniden değerlemeler, bilanço tarihi itibarõyla,  
makul değer kullanõlarak bulunacak tutarõn kayõtlõ değerden önemli ölçüde farklõ olmasõna 
neden olmayacak şekilde düzenli aralõklarla yapõlmalõdõr. 

 
Yeniden değerleme 
Madde 166. Arazi ve binalarõn makul değeri genellikle piyasa değerleridir. Bu 

değer, bilirkişilerce belirlenir. 
Arazi ve binalar dõşõndaki maddi varlõklarõn makul değeri değerleme yoluyla 

belirlenmiş piyasa değerleridir. Maddi varlõklarõn niteliğinden kaynaklanan nedenlerle veya 
satõşõnõn az olmasõ nedeniyle, piyasa değerlerine ilişkin bilgiye ulaşõlamadõğõ takdirde, 
amorti edilmiş ikame maliyeti ile değerlenirler.  

Yeniden değerlemenin sõklõğõ, yeniden değerleme konusu maddi varlõğõn makul 
değerindeki dalgalanmaya bağlõdõr. Yeniden değerlenen varlõğõn makul değeri kayõtlõ 
değerinden önemli ölçüde farklõlaşõyorsa, varlõk tekrar yeniden değerlemeye tabi tutulur. 
Bazõ maddi varlõklarõn makul değerinde önemli değişiklikler olabileceği için bunlarõn yõllõk 
olarak yeniden değerlenmesi şarttõr. Makul değerinde önemli değişiklikler olmayanlar için 
ise, sõk değerleme yapõlmasõna gerek olmayõp, üç veya beş yõlda bir yeniden değerleme 
yapõlmasõ yeterlidir. Maddi varlõk yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme tarihindeki 
birikmiş amortisman tutarõ varlõğõn brüt kayõtlõ değerindeki değişiklikle orantõlõ olarak 
artõrõlõr ve böylece yeniden değerleme sonrasõnda varlõğõn kayõtlõ değeri yeniden değerlenmiş 
tutarõna eşit olur. 

Birikmiş amortisman tutarlarõnõn düzeltilmesi veya elimine edilmesi sonucunda 
varlõklarõn kayõtlõ değerlerinde artõş veya azalõş meydana gelir.  
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 Maddi varlõklar yeniden değerlendiğinde, aynõ sõnõftaki tüm diğer varlõklar da 
yeniden değerlenir. 

İşletmenin faaliyetlerinde benzer özellik ve kullanõma sahip varlõklar maddi varlõk 
sõnõfõnõ oluşturur. Aşağõda farklõ sõnõflara ilişkin olarak: 

a) Arazi, 
b) Arazi ve binalar, 
c) Makinalar, 
d) Gemiler, 
e) Uçaklar, 
f) Motorlu taşõtlar, 
g) Mobilya ve demirbaşlar, 
h) Ofis gereçleri, 
sayõlabilir. 
Aynõ sõnõfta yer alan maddi varlõklar, içlerinden bazõlarõnõn seçilerek yeniden 

değerlemeye tabi tutulmasõnõn önlenmesini teminen eş zamanlõ olarak yeniden değerlemeye 
tabi tutulur. Bununla birlikte, bir sõnõfta bulunan varlõklar, kõsa bir sürede yeniden 
değerlemenin sonuçlanmasõ ve güncelliğinin korunmasõ kaydõyla dönüşümlü yeniden 
değerleme esasõ   yöntemi ile de yeniden değerlenebilir. Dönüşümlü yeniden değerleme 
esasõ varlõklarõn değerlerinde hõzlõ değişimlerin olmadõğõ ortamlarda, aynõ sõnõfta yer alan 
varlõklarõn her hesap döneminde dönüşümlü olarak belirli bir kõsmõnõn yeniden değerlemeye 
tabi tutulmasõ esasõnõ ifade eder. 

Maddi varlõğõn kayõtlõ değeri yeniden değerleme sonucunda artmõşsa, bu artõş, 
doğrudan öz sermaye hesap grubunda �yeniden değerleme fonu� adõ altõnda mali tabloya 
alõnõr. Ancak, bir yeniden değerleme artõşõ, aynõ varlõğõn daha önce giderleştirilmiş bulunan 
yeniden değerleme değer azalõşõnõ tersine çevirdiği ölçüde gelir olarak mali tablolara alõnõr.  

Yeniden değerleme sonucunda varlõğõn kayõtlõ değeri azalmõşsa, bu azalma gider 
olarak mali tablolara alõnõr. Ancak, söz konusu varlõkla ilgili olarak daha önce bir yeniden 
değerleme fonu oluşturulmuşsa, azalõş ilk olarak söz konusu hesaptan düşülür. Değer 
azalõşõnõn yeniden değerleme fonundan yüksek olmasõ durumunda, artan kõsõm gelir tablosu 
ile ilişkilendirilir. 

Maddi varlõğa ilişkin yeniden değerleme fonu ilgili varlõğõn mali tablolardan 
çõkarõlmasõnõ müteakip doğrudan birikmiş karlara aktarõlabilir. Aynõ husus varlõğõn elden 
çõkarõlmasõ veya hizmetten çekilmesi durumunda da geçerlidir. Diğer taraftan, fonun bir 
kõsmõ varlõk işletme tarafõndan kullanõldõkça da aktarõma konu edilebilir. Bu durumda, 
aktarõlan tutar varlõğõn yeniden değerlenmiş kayõtlõ değeri üzerinden hesaplanan amortisman 
ile elde etme maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman arasõndaki farka tekabül eder. 
Yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara gelir tablosu üzerinden aktarõm yapõlamaz. 

Yeniden değerlemenin vergisel etkileri Tebliğin �Kurum Kazancõ Üzerinden 
Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõ ile ilgilidir. 

 
Amortisman 
Madde 167. Maddi varlõğõn amorti edilebilir tutarõ, söz konusu varlõğõn faydalõ 

ömrü boyunca sistematik olarak amorti edilir. Uygulanan amortisman yöntemi işletme 
tarafõndan kullanõlan varlõğõn kendisinden elde edilecek ekonomik faydanõn kullanõm 
biçimini yansõtmalõdõr. Amortisman tutarlarõ bir maddi varlõğõn kayõtlõ değerinin 
hesaplanmasõnda dikkate alõnmõyorsa dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. 

Bir maddi varlõktan elde edilecek ekonomik faydalar işletme tarafõndan 
tüketileceğinden, varlõğõn kayõtlõ değeri, bu tüketimi yansõtacak şekilde, amortisman 
giderinin mali tablolara alõnmasõ yoluyla azaltõlõr. Amortisman, varlõğõn değerinin kayõtlõ 
değerini aşmasõ halinde de yapõlõr. Maddi varlõklarõn içerdiği ekonomik fayda, ilke olarak 
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işletme tarafõndan varlõğõn kullanõlmasõyla tüketilir. Ancak, teknik veya ticari eskime ve 
varlõğõn atõl dönemlerinde meydana gelen yõpranmalar varlõğõn ekonomik faydasõnõn 
azalmasõna yol açabilir. Buna bağlõ olarak, varlõğõn faydalõ ömrünü saptamak için aşağõdaki 
faktörler dikkate alõnõr: 

a) Varlõğõn kapasitesine ya da üretim miktarõna bağlõ olarak belirlenen işletme 
tarafõndan beklenen kullanõm süresi, 

b) Varlõğõn kullanõlacağõ vardiya sayõsõ, işletmenin bakõm ve onarõm programõ gibi 
faaliyete ilişkin faktörlere bağlõ olarak meydana gelen ve varlõğõn kullanõlmadõğõ dönemde 
oluşmasõ beklenen eskime ve yõpranma, 

c) Üretimdeki değişiklik ve gelişmelerden kaynaklanan teknik ve ticari eskime, 
ürün ya da hizmete olan piyasa talebindeki değişiklik, 

d) Kiralamalarõn vade bitim tarihi gibi varlõğõn kullanõmõ ile ilgili yasal ve benzeri 
kõsõtlamalar. 

Varlõğõn faydalõ ömrü, varlõktan beklenen faydaya göre belirlenir. İşletmeler, 
varlõğõn belli bir süreden veya faydasõnõn bir bölümünün tüketilmesinden sonra hizmet dõşõ 
bõrakõlmasõna yönelik politikalar geliştirebilir. Bu nedenle varlõğõn faydalõ ömrü ekonomik 
kullanõm süresinden daha kõsa olabilir. Maddi varlõklarõn faydalõ ömürleri, işletmenin benzer 
varlõklara ilişkin deneyimlerine bağlõ olarak verilen kararla belirlenir. 

Arsalar ve binalar, birlikte iktisap edilseler dahi nitelikleri farklõ olduğundan 
birbirlerinden ayrõlabilen varlõklar olup, ayrõ muhasebeleştirme esaslarõna tabidir. Taş 
ocaklarõ ve doldurma amaçlõ kullanõlan arsalar gibi bazõ istisnalarõ da olmak üzere, boş arsa 
ve araziler sõnõrsõz bir faydalõ ömre sahip olduklarõndan amorti edilmez. Binalar, sõnõrlõ 
faydalõ ömre sahip olduklarõndan, amorti edilebilir varlõklardõr. Binanõn üzerinde bulunduğu 
arsanõn değerinde meydana gelen artõş, binanõn faydalõ ömrünün belirlenmesinde dikkate 
alõnmaz. 

Varlõğõn amorti edilecek tutarõ varlõğõn hurda değeri indirildikten sonra bulunur. 
Uygulamada, varlõğõn hurda değeri genellikle önemsizdir ve böylece amorti edilecek tutarõn 
hesaplanmasõnda da dikkate alõnmaz. Hurda değer önemli bir tutar ise, iktisap tarihinde 
hurda değer tahmin edilir ve her bilanço tarihinde gözden geçirilir. Hurda değerde, bu 
Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� başlõklõ Kõsmõna göre mali tablolara alõnan değer 
düşüklüğünün bir yansõmasõ sonucu oluşan bir değişim, amortisman tutarlarõnõn belli 
aralõklarla düzeltilmesinde olduğu gibi ileriye yönelik muhasebeleştirilir. Bir varlõğõn hurda 
değeri, tahminin yapõldõğõ gün faydalõ ömürlerini doldurmuş ve benzer koşullar altõnda 
faaliyet göstermiş olan benzer varlõklarõn elden çõkarõlmasõndaki geri kazanõlabilir tutarõ esas 
alõnarak yapõlõr. 

 
Amortisman yöntemi 
Madde 168. Bir varlõk değişik yöntemler ile amorti edilebilir. Bu yöntemler 

normal yöntem, azalan bakiyeler  ve üretim miktarlarõnõ baz alan yöntemlerdir. Normal  
yöntemde varlõğõn faydalõ ömrü boyunca sabit bir tutarõ amorti edilir. Azalan bakiyeler 
yönteminde varlõk faydalõ ömrü boyunca azalan tutarda amorti edilir. Üretim miktarõnõ baz 
alan yöntemlerde varlõğõn beklenen kullanõmõ ya da çõktõsõ esas alõnarak amorti edilir. 
Uygulanacak yöntem varlõğõn kendisinden gelecekte elde edilecek ekonomik yararlarõnõn 
kullanõlma biçimine göre seçilir ve bir dönemden diğerine ekonomik yararlarõnda bir 
değişiklik olmadõğõ sürece tutarlõ olarak uygulanõr.  

Her dönemin amortisman tutarõ, gider olarak mali tablolara alõnõr. Ancak varlõktan 
elde edilecek ekonomik faydanõn işletme tarafõndan başka bir varlõğõn üretiminde 
kullanõlmasõ durumunda, amortisman tutarõ üretilen varlõğõn kayõtlõ değerinin hesabõna dahil 
edilir. Aynõ şekilde, geliştirme faaliyetleri için kullanõlan maddi varlõklarõn amortisman 
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tutarõ �Maddi Olmayan Varlõklar� başlõklõ Kõsõm uyarõnca belirlenen maddi varlõklarõn elde 
etme maliyetine dahil olabilir. 

 
Faydalõ ömrün gözden geçirilmesi 
Madde 169. Maddi varlõklarõn faydalõ ömürleri asgari olarak her hesap dönemi 

sonunda gözden geçirilir. Varlõğõn beklenen faydalõ ömrü önceki tahminlerden farklõlõk 
gösteriyorsa  cari ve gelecek dönemlere ilişkin amortisman oranlarõ düzeltilir. 

Maddi varlõğõn ömrü süresince, tahmin edilen faydalõ ömrün uygun olmadõğõ 
anlaşõlabilir. Sonraki dönemlerde yapõlan harcamalarla varlõğõn durumunda meydana 
gelecek iyileşmeler varlõğõn faydalõ ömrünün uzatõlmasõnõ gerektirebilir. Teknolojide veya 
ürünün piyasasõndaki değişiklikler varlõğõn faydalõ ömrünü kõsaltabilir. Bu durumlarda cari 
ve gelecek dönemlere ilişkin faydalõ ömür ile amortisman oranõ düzeltilir. İşletmenin bakõm 
ve tamir politikalarõ da varlõğõn faydalõ ömrünü etkileyebilir. Politika değişikliği, varlõğõn 
faydalõ ömür süresini uzatabilir veya hurda değerini artõrabilir. Ancak, politika değişiklikleri 
amortisman ayrõlmayacağõ anlamõna gelmez.  

 
Amortisman yönteminin gözden geçirilmesi 
Madde 170. Maddi varlõklar için uygulanan amortisman yöntemi asgari olarak her 

hesap dönemi sonunda gözden geçirilir. Varlõklarõn beklenen ekonomik faydalarõnõn 
kullanõm biçiminde, belirgin değişiklikler gözlendiği zaman, uygulanan yöntem kullanõlma 
biçimini yansõtmak üzere değiştirilir. Amortisman yönteminde bir değişiklik yapõlmasõ 
gerekmesi halinde, bu değişiklik muhasebe tahminlerindeki bir değişiklik olarak dikkate 
alõnõr ve cari ve gelecek dönemlerin amortisman tutarlarõ düzeltilir. Amortisman yönteminde 
yapõlan bir değişiklik, işletmenin amortismana ilişkin politikasõnõ uygularken kullandõğõ 
tekniklerde bir değişiklik niteliğinde olduğundan, muhasebe tahminlerinde bir değişiklik 
olarak işleme tabi tutulur. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Kayõtlõ Değerin Geri Kazanõlmasõ ve Değer Düşüklükleri 
 
Kayõtlõ değerin geri kazanõlmasõ ve değer düşüklükleri 
Madde 171. Maddi varlõklarda değer düşüklüğünün tespitinde Varlõklarda Değer 

Düşüklüğü� başlõklõ Kõsmõ uygulanõr.  
 
Değer düşüklüklerinin tazmini ve ilgili yenilemeler 
Madde 172. Değer düşüklüğüne uğrayan, kaybolan ya da vazgeçilen maddi 

varlõklarõn üçüncü taraflarca tazmini, elde edildiği dönemin kar/zararõnda yer alõr ve gelir 
tablosunda ya da dipnotlarda ayrõca açõklanõr. 

 Maddi varlõklarõn değer düşüklüğüne uğramasõ ya da kaybolmasõ, bunlarla ilgili 
üçüncü taraflardan talep edilen ya da bu taraflarca ödenen tazminatlar ve yenilenen varlõklar 
için sonradan yapõlan tüm alõmlar veya inşaatlar birbirlerinden ayrõ ekonomik olaylardõr ve 
aşağõdaki şekilde farklõ muhasebeleştirilir: 

a) Maddi varlõklarõn değer düşüklüğüne uğramasõ Varlõklarda Değer Düşüklüğü� 
başlõklõ Kõsmõ uyarõnca mali tablolara alõnõr; maddi varlõklarõn elden çõkarõlmasõ ya da 
kullanõmdan çekilmesi bu kõsmõn �Maddi varlõklarõn elden çõkarõlmasõ� başlõklõ maddesinde 
belirtildiği şekilde mali tablolara yansõtõlõr;  

b) Değer düşüklüğüne uğrayan, kaybolan ya da vazgeçilen maddi varlõklarõn 
üçüncü taraflarca tazmini, ele geçtiği dönemin karõnõn veya zararõnõn tespitinde kullanõlõr;  
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c) Yenileme amacõyla restore edilen, satõn alõnan veya inşa edilen varlõklarõn 
maliyeti bu kõsmõn �Maddi varlõklarõn ilk değerleme işlemi� ve �Bir parçanõn yenilenmesi ya 
da ikamesi� başlõklõ maddeleri uyarõnca belirlenir. 

 
İşletme birleşmeleri 
Madde 173. Devralma yoluyla birleşme sonrasõndaki ilk hesap dönemi sonunda 

oluşan değer düşüklüğünün belirlenmesine ilişkin hükümler,�İşletme Birleşmeleri� başlõklõ 
Kõsõmda yer alõr. 

 
Sekizinci Bölüm 

Maddi Varlõklarõn Elden Çõkarõlmasõ 
 
Maddi varlõklarõn elden çõkarõlmasõ 
Madde 174. Bir maddi varlõk elden çõkarõldõğõ veya kullanõmõndan ya da elden 

çõkarõlmasõndan ekonomik fayda elde edilmesinin beklenmediği durumlarda mali 
tablolardan çõkarõlõr. 

Elden çõkarma neticesinde elde edilen net tutar ile kayõtlõ değeri arasõndaki fark, 
kar veya zarar olarak ortaya çõkar. Bu tutarlar, elden çõkarõlmanõn meydana geldiği dönemin 
gelir tablosuna alõnõr. Bir maddi varlõk satõşla ya da finansal kiralama yoluyla elden 
çõkarõlabilir. Elden çõkarma tarihi belirlenirken, Hasõlat� başlõklõ Kõsmõnda varlõklarõn 
satõşõndan elde edilen hasõlatõn mali tablolara alõnmasõna ilişkin hükümlere uyulur. Sat ve 
geri kirala yoluyla elden çõkarma için ise bu Tebliğin �Kiralama İşlemleri� başlõklõ Kõsmõ 
uygulanõr. Bir maddi varlõğõn elden çõkarõlmasõnda ele geçen kõymetler mali tablolara ilk 
olarak makul değeri üzerinden alõnõr. Ödeme işlemi ertelenirse, ele geçen kõymet peşin fiyatõ 
üzerinden mali tablolara yansõtõlõr. Kõymetin nominal değeri ile  peşin fiyatõ arasõndaki fark 
bu Tebliğin �Hasõlat� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümler çerçevesinde  efektif getiri 
dikkate alõnarak faiz geliri olarak mali tablolara yansõtõlõr.  

Bir maddi varlõğõn amortismanõ, varlõğõn amorti edilebilir tutarõ tamamen tahsis 
edilmemişse, geçici olarak atõl hale gelmesi durumunda veya aktif kullanõmdan çekildiğinde 
ve elden çõkarma amacõyla elde tutulduğunda sona ermez. Her yõl sonunda işletme, varlõğõn 
değer düşüklüğüne uğrayõp uğramadõğõnõ bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� kõsmõ 
incelemek ve değer düşüklüğü oluşmasõ halinde bunu mali tablolara almak zorundadõr. 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 175. Her bir sõnõfa ait maddi varlõklara ilişkin olarak aşağõdaki hususlar 

kamuya açõklanõr: 
a) Brüt kayõtlõ değerin belirlenmesine ilişkin değerleme yöntemleri (Bir sõnõf için 

birden fazla yöntem kullanõldõğõnda her bir sõnõf için kullanõlan yöntem açõklanmalõdõr), 
b) Kullanõlan amortisman yöntemi, 
c) Faydalõ ömürler ve kullanõlan amortisman oranlarõ, 
d) Dönem başõ veya sonundaki brüt kayõtlõ değer ile birikmiş amortisman tutarõ ve 

birikmiş değer düşüklüğü , 
e) Maddi varlõklarõn dönem içindeki hareketleri: 

 1- Girişler,  
 2- Elden çõkarmalar, 
 3- İşletme birleşmeleri sonucu iktisaplar,  
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 4- Yeniden değerleme ve değer düşüklüğü sonucu ortaya çõkan artõş ve 
azalõşlar (varsa), 
 5- Dönem boyunca ortaya çõkan değer düşüklüklerinin gelir tablosundaki 
tutarõ (varsa), 
 6- Dönem boyunca ortaya çõkan değer düşüklüklerinin iptal tutarõ (varsa), 
 7- İtfa tutarõ, 
 8- Yabancõ operasyonlarõn raporlama yapan işletmenin raporlama para 
birimine çevrilmesi de dahil olmak üzere, finansal tablolarõn fonksiyonel para biriminden 
daha farklõ bir para birimine çevrilmesinden doğan net kur farklarõ, 
 9- Diğer hareketler. 

Maddi varlõklara ilişkin olarak ayrõca maddi varlõklar üzerindeki rehin, ipotek ve 
diğer kõsõtlamalar, maddi varlõğõn inşasõ sõrasõnda katlanõlan ve aktifleştirilen maliyetler ile 
maddi varlõk alõmõ için verilen akdi taahhütler kamuya açõklanõr. 

İtfa yönteminin seçimi ve amortismana tabi varlõklarõn faydalõ ömürlerinin tahmini 
işletmelerin takdirine bõrakõlmõştõr. Bu bakõmdan benimsenen yöntemlerin ve tahmin edilen 
faydalõ ömürlerin veya amortisman oranlarõnõn kamuya açõklanmasõ mali tablo 
kullanõcõlarõna işletme yönetimince belirlenmiş politikalarõn gözden geçirilmesine ve diğer 
işletmelerle kõyaslamalar yapõlabilmesine olanak tanõyan bilgiler sağlar. giderleştirilen veya 
diğer varlõklarõn elde etme maliyetlerinin bir parçasõ olan dönem içinde tahsis edilen 
amortisman tutarõnõn ve dönem sonundaki birikmiş amortisman tutarõnõn kamuya 
açõklanmasõ şarttõr.       

Bu Tebliğin Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 
Hatalar� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümler uyarõnca, muhasebe tahmininde, cari dönemde 
bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde bir etkisi olmasõ beklenen değişikliklerin yapõsõ ve 
etkileri açõklanõr. Böyle bir açõklama aşağõda belirtilen hususlara ilişkin tahminlerdeki 
değişikliklerden kaynaklanabilir: 

a) Hurda değer, 
b) Maddi  varlõğõn sökülmesi ve elden çõkarõlmasõ ile zeminin onarõmõnõn tahmini 

maliyeti, 
c) Faydalõ ömürler, 
d) İtfa yöntemi 
Maddi varlõklarõn yeniden değerlenmeleri halinde aşağõdaki hususlar 

açõklanmalõdõr. 
a) Yeniden değerleme esaslarõ, 
b) Yeniden değerleme tarihi, 
c) Ekspertiz tarafõndan yeniden değerleme yapõlõp yapõlmadõğõ, 
d) Varlõklarõn makul değerlerini tahmin ederken uygulanan yöntemler ve önemli 

varsayõmlar 
e) Varlõklarõn makul değerlerinin; direkt olarak aktif bir piyasada veya herhangi bir 

ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altõnda son zamanlarda gerçekleşen piyasa işlemlerinde 
gözlemlenebilir fiyatlar baz alõnarak belirlenme ya da başka değerleme teknikleri 
kullanõlarak tahmin edilme derecesi 

f) Her bir yeniden değerlenmiş maddi varlõk sõnõfõ için temel yöntem çerçevesinde 
muhasebeleştirilmiş olsa idi oluşacak kayõtlõ değeri, 

g) Yeniden değerleme fonunun dönem içindeki hareketi ve fazlanõn  ortaklara 
dağõtõlmasõna ilişkin getirilen kõsõtlamalar. 

Bu maddenin birinci fõkrasõnõn (e) bendinde yer alan hususlar yanõnda değer 
düşüklüğüne uğrayan maddi varlõklara ilişkin bilgilerin de açõklanmasõnda fayda vardõr. 

Yukarõdaki hükümlere ek olarak, aşağõdaki bilgilerin açõklanmasõ da mümkündür:. 
a) Geçici olarak kullanõlmayan maddi varlõklarõn kayõtlõ değeri, 
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b) Halen kullanõmda olan ancak, tamamen amortismana tabi tutulmuş olan maddi 
varlõklarõn brüt kayõtlõ değer tutarõ, 

c) Satõş için elde tutulan ancak kullanõmda olmayan maddi varlõklarõn kayõtlõ değeri  
d) Temel yöntem kullanõldõğõnda, kayõtlõ değerinden çok farklõlaşmasõ halinde, 

makul değeri. 
 

SEKİZİNCİ KISIM 
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç  
Madde 176. Bu Kõsmõn amacõ; diğer kõsõmlarõn kapsamõna dahil edilmeyen maddi 

olmayan varlõklarõn mali tablolara yansõtõlma esaslarõnõ belirlemektir.  
 
Kapsam  
Madde 177. Bu Kõsõmda yer alan hükümler, aşağõda sayõlanlar dõşõndaki maddi 

olmayan varlõklarõn muhasebeleştirilmesinde uygulanacak esaslarõ kapsar. 
a) Diğer kõsõmlar kapsamõnda değerlendirilen maddi olmayan varlõklar, 
b) Bu Tebliğin �Finansal Araçlar� Kõsmõnda tanõmlanan finansal araçlar, 
c) Maden işletme haklarõ ile maden, petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yeniden 

yaratõlabilir olmayan doğal kaynaklarõn aranmasõ, geliştirilmesi ve çõkarõmõ için yapõlan 
giderler;   

d) Sigorta şirketlerinde, poliçe sahipleri ile yapõlan sözleşmelerden kaynaklanan 
maddi olmayan varlõklar. 

Bu Tebliğin diğer kõsõmlarõ kapsamõnda değerlendirilen maddi olmayan varlõklara 
ilgili olduklarõ Kõsmõn hükümleri uygulanõr. Diğer kõsõmlarda kapsanan maddi olmayan 
varlõklar aşağõda yer almaktadõr.  

a) Bu Tebliğin �Stoklar� ve �İnşaat Sözleşmeleri� başlõklõ Kõsõmlarõ kapsamõnda 
işletmenin olağan faaliyeti içerisinde satõlmak amacõyla elde tutulan maddi olmayan 
varlõklar, 

b) Bu Tebliğin �Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõ 
kapsamõnda ertelenen vergi varlõklarõ, 

c) Bu Tebliğin �Kiralama İşlemleri� Kõsmõnõn kapsamõna giren kiralamalar, 
d) Bu Tebliğin �Çalõşanlara Sağlanan Faydalar� başlõklõ Kõsmõ kapsamõnda 

çalõşanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan varlõklar,  
e) Bu Tebliğin �İşletme Birleşmeleri� başlõklõ Kõsmõ kapsamõnda işletme 

birleşmelerinde ortaya çõkan şerefiye,  
f) Bu Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanan finansal varlõklar. 
Maddi olmayan varlõklar, bazõ durumlarda maddi bir varlõkla bir arada olabilir. 

Maddi olan ve maddi olmayan unsurlarõ bir arada taşõyan bir varlõğõn değerleme esasõnõn 
belirlenmesinde, hangi unsurun daha önemli olduğunun değerlendirilmesi ve bu 
değerlendirme neticesinde daha önemli olduğu sonucuna varõlan unsurun değerleme 
esaslarõna göre işlem yapõlmasõ şarttõr. Bu çerçevede, özel bir yazõlõmõ olmaksõzõn 
çalõşamayacak olan bir bilgisayar kontrolünde çalõşan makine için söz konusu yazõlõm, ilgili 
donanõmõn tamamlayõcõ parçasõdõr ve maddi varlõk olarak işleme tabi tutulur. Bir bilgisayarõn 
işletim sisteminde olduğu gibi, yazõlõmõn ilgili donanõmõn tamamlayõcõ parçasõ olmadõğõ 
durumda, bilgisayar yazõlõmõ maddi olmayan varlõk olarak işleme tabi tutulur.  
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Bu Kõsõmda yer alan hükümler ayrõca, reklam, eğitim, kuruluş, araştõrma ve 
geliştirme faaliyetleri ile ilgili harcamalara da uygulanõr. Araştõrma ve geliştirme faaliyetleri, 
bir bilgi geliştirmek amacõyla yapõlõr. Bu nedenle, bu tür faaliyetler, üretimi planlanan 
ürünün modeli gibi fiziki bir varlõk şeklinde ortaya çõksa da, fiziki varlõk, onun maddi 
olmayan unsuruna göre, diğer bir deyişle bilgiye göre ikincil önem arz eder. 

Finansal kiralamada kiralamaya konu olan varlõk maddi varlõk veya maddi 
olmayan varlõk olabilir. Sinema filmleri, video kayõtlarõ, oyunlar gibi Tebliğin �Kiralama 
İşlemleri� başlõklõ Kõsmõna dahil edilmeyen lisans anlaşmasõna bağlõ haklar da bu Kõsõm 
içerisinde değerlendirilir. 

 
Tanõmlar 
Madde 178. Bu Kõsõmda geçen;  
Maddi olmayan varlõk: Fiziki varlõğõ olmayan, mal ve hizmetlerin üretimi veya 

satõşõ, üçüncü şahõslara kiraya verilmesi veya idari amaçlar için elde tutulan parasal olmayan 
varlõklarõ, 

Varlõk: Geçmişteki olaylarõn sonucu olarak işletme tarafõndan kontrol edilen ve 
ekonomik faydasõnõn işletme tarafõndan elde edileceği beklenen ekonomik kaynaklarõ, 

Parasal varlõk: Elde bulundurulan para ile sabit veya miktarõ belirlenebilen bir 
para olarak alõnacak varlõklarõ, 

Araştõrma: Yeni bilimsel veya teknolojik bilgi veya bulgu elde etmek amacõyla 
yapõlan orijinal ve planlõ faaliyetleri, 

Geliştirme: Araştõrma bulgularõnõn veya diğer bilgilerin, yeni veya önemli 
derecede geliştirilmiş malzemeler, araçlar, ürünler, süreçler, sistemler veya hizmetler 
üretmek için hazõrlanmõş bir plana ilgili mal veya hizmetin ticari olarak üretimine 
başlanmadan önce uygulanmasõnõ, 

İtfa: Maddi olmayan varlõğõn itfa edilebilir kõsmõnõn, faydalõ ömrü süresine 
sistematik olarak dağõtõlmasõnõ, 

İtfa edilebilir tutar: Bir varlõğõn maliyeti veya mali tablolarda maliyetinin yerine 
geçen başka bir tutardan hurda değerin indirilmesi suretiyle elde edilen tutarõ, 

Faydalõ ömür: Amortismana tabi bir varlõğõn işletmece kullanõlmasõ beklenen 
süre, ya da işletme tarafõndan ilgili varlõktan elde edilmesi beklenen üretim miktarõnõ, 

Maliyet: Bir varlõğõn edinimi veya inşasõ için işletmenin ödediği nakit ve nakit 
benzerlerinin tutarõ veya bunlarõn dõşõndaki ödemelerde verilen bedelin makul değerini, 

Hurda değer: İlgili varlõğõn tahmin edilen faydalõ ömrünün sonundaki durum ve 
yaşõna ulaştõğõ dikkate alõnarak, şu anda elden çõkarõlmasõ sonucunda elde edilmesi beklenen 
tutardan, beklenen elden çõkarma maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarõ, 

Makul değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 
etkilenilmeyecek şartlar altõnda, bir varlõğõn el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek meblağõ, 

Aktif piyasa: Piyasada işlem gören varlõklarõn homojen olduğu, istekli alõcõ ve 
satõcõlarõn bulunduğu ve fiyatlarõn kamuya açõk olduğu piyasalarõ, 

Değer düşüklüğü: Bir varlõğõn kayõtlõ değerinin geri kazanõlabilir tutarõnõ aşan 
kõsmõnõ, 

Kayõtlõ değer: Bir varlõğõn, birikmiş itfa tutarlarõ ve birikmiş değer düşüklüğü 
zararlarõnõn düşülmesinden sonra  bilançoda gösterilen tutarõnõ, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Maddi Olmayan Varlõklar 

 
Maddi olmayan varlõklar 
Madde 179. İşletmeler, bilimsel veya teknik bilgi, yeni süreçler ve sistemlerin 

tasarlamasõ ve uygulamasõ, lisanslar, fikri mülkiyet, piyasa bilgisi ve ticari markalar gibi 
maddi olmayan kaynaklarõn iktisabõ, geliştirilmesi, idamesi veya iyileştirilmesi için 
ekonomik kaynaklarõnõ kullanõr veya borçlanõr. Bilgisayar yazõlõmõ, patentler, telif haklarõ, 
sinema filmleri, müşteri listeleri, ipotek hizmet haklarõ, avlanma lisanslarõ, ithalat kotalarõ, 
isim hakkõ, müşteri veya tedarikçiyle ilişkiler, müşteri sadakati, pazar payõ ve pazarlama 
haklarõ söz konusu maddi olmayan varlõk örnekleridir.  

Bir kalemin maddi olmayan varlõk olarak kabul edilebilmesi için, tanõmlanabilir 
olmasõ, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunmasõ ve gelecekte elde edilmesi beklenen bir 
ekonomik faydanõn varlõğõ şarttõr. Bu çerçevede, bu şartlarõ taşõmayan, bu maddenin birinci 
fõkrasõnda sayõlan kalemler maddi olmayan varlõk kapsamõna girmez. Maddi olmayan varlõk 
kapsamõna girmeyen bir varlõğõ iktisap etmek veya işletme bünyesinde üretmek için yapõlan 
harcamalar, gerçekleştiği dönemde gider olarak mali tablolara alõnõr. Ancak, söz konusu 
varlõk iktisap yoluyla elde edilmişse, bu kalem iktisap tarihi itibarõyla mali tablolara alõnan 
şerefiyenin bir parçasõnõ oluşturur.  

 
Tanõmlanabilirlik  
Madde 180. Tanõmlanabilir olmasõ için, maddi olmayan varlõğõn şerefiyeden 

kolaylõkla ayõrt edilebilmesi şarttõr. İktisap işlemlerinde ortaya çõkan şerefiye, iktisap edenin 
geleceğe yönelik ekonomik fayda beklentisiyle yaptõğõ bir ödemeyi temsil eder. Geleceğe 
yönelik ekonomik fayda, iktisap edilen tanõmlanabilir varlõklar arasõndaki sinerjiden veya 
mali tablolarda yalnõz başõna gösterilme niteliği olmayan fakat iktisap edenin iktisap 
sõrasõnda ödeme yapmaya razõ olduğu varlõklardan ortaya çõkar.  

Maddi olmayan bir varlõk, varlõğõn ayrõlabilir olmasõ durumunda şerefiyeden 
kolaylõkla ayõrt edilebilir. Varlõğõn ayrõlabilir olmasõ, aynõ gelir yaratan faaliyette kullanõlan 
diğer varlõklardan kaynaklanan geleceğe yönelik ekonomik faydalar elden çõkarõlmaksõzõn, 
varlõğa atfedilebilen ekonomik faydalarõn kiraya verilmesi, satõlmasõ, takasõ ve dağõtõmõnõn 
mümkün olmasõ durumudur.  

Maddi olmayan varlõklarõn farklõ yollarla da tanõmlanmasõ mümkün olduğundan, 
ayrõlabilirlik, tanõmlanabilirlik için gerekli bir şart değildir. (Örnek; bir maddi olmayan 
varlõk, bir grup varlõkla birlikte iktisap edilmiş ve iktisap işleminde de söz konusu maddi 
olmayan varlõğõ tanõmlamayõ mümkün kõlan yasal haklarõn varlõğõ söz konusu olabilir.) 
Benzer şekilde, işletme içindeki bir proje işletme için yasal haklar yaratmayõ amaçlõyorsa, bu 
haklarõn yapõsõ işletme içinde üretilen ilgili maddi olmayan varlõğõn işletme tarafõndan 
tanõmlanmasõna yardõmcõ olabilir. Ayrõca, bir varlõğõn diğer varlõklarla birlikte gelecekte 
ekonomik fayda yaratõyor olmasõ durumunda, varlõktan sağlanacak gelecekteki ekonomik 
faydalarõn tanõmlanabilir olmasõ durumunda varlõk tanõmlanabilir olarak kabul edilir.  

 
Kontrol  
Madde 181. İşletmenin varlõkla ilgili kaynaklardan gelecekte sağlanacak 

ekonomik faydalarõ elde etme gücüne sahip olmasõ ve de üçüncü kişilerin bu faydalara 
ulaşõmõnõ kõsõtlayabilmesi durumunda, işletmenin ilgili varlõğõ kontrol ettiği kabul edilir. 

Bir işletmenin, maddi olmayan bir varlõğa ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarõ 
kontrol etme kapasitesi, normal olarak, mahkemelerde ileri sürülebilecek yasal haklarõn 
mevcut olmasõ durumunda söz konusudur. Maddi olmayan varlõklar üzerinde yasal haklarõn 
mevcut olmamasõ halinde, kontrolü göstermek daha zor olmakla birlikte, ekonomik 
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faydalarõn başka yollarla kontrol edildiğinin ispatõ durumunda, yasal olarak kullanõlabilir bir 
hakkõn varlõğõ kontrol için gerekli bir koşul değildir. Piyasa bilgisi ve teknik bilgi, gelecekte 
ekonomik faydanõn doğmasõnõ sağlayabilir. İşletmeler, bu faydalarõ, söz konusu bilginin, 
telif haklarõ gibi yasal haklarla korunduğu durumlarda kontrol edebilir.  

İşletmeler, vasõflõ elemanlardan oluşan bir ekibe sahip olabilir ve elemanlarõn 
gelecekte ekonomik fayda üretmesi beklenen vasõflarõnda eğitimden kaynaklanan marjinal 
artõşlarõ tanõmlayabilir. İşletmeler, ayrõca, söz konusu elemanlarõn vasõflarõnõ işletmenin 
hizmetine sunmaya devam edeceğini bekleyebilir. Ancak, işletmeler, genellikle, vasõflõ 
elemanlardan oluşan ekibin ve bu ekibe verilecek eğitimin gelecekte yaratmasõ beklenen 
faydasõ üzerinde, bu kalemlerin maddi olmayan varlõk olarak tanõmlanmasõnõ sağlayacak 
yeterli kontrole sahip değildir. Bu şekilde kontrolün olmadõğõ durumlarda söz konusu eğitim 
harcamalarõ maddi olmayan varlõk olarak mali tablolara alõnamaz. Benzer nedenlerle özel bir 
yönetim ya da teknik beceri, bunlarõn kullanõlmasõna ve ekonomik açõdan bunlardan fayda 
sağlanmasõna ilişkin yasal bir güvence olmadõğõ durumlarda, tanõmõn diğer unsurlarõ 
sağlansa bile, maddi olmayan varlõk sayõlmayacaktõr. 

Bir işletme, bir müşteri portföyüne veya bir pazar payõna sahip olabilir ve müşteri 
ilişkisi ve müşteri sadakati konusundaki çabalarõ sonucunda müşterilerin işletmeyle ticaret 
yapmaya devam edeceğini bekleyebilir. Ancak, müşteriyle ilişkiyi veya müşterinin 
işletmeye olan sadakatini koruyacak yasal haklarõn veya bunlarõ kontrol etmenin başka 
yollarõnõn bulunmadõğõ durumlarda, işletme müşteri ilişkisi ve bağlõlõğõ nedeniyle ortaya 
çõkacak ekonomik faydalar, şirket tarafõndan kontrol edilemediğinden bunlar (müşteri listesi, 
pazar payõ, müşteri ilişkileri, müşteri sadakati) maddi olmayan varlõk olarak kabul edilmez.  

 
Gelecekteki ekonomik faydalar  
Madde 182. Maddi olmayan varlõktan sağlanacak gelecekteki ekonomik faydalar, 

ürünlerin veya hizmetlerin satõşõndan elde edilecek geliri, maliyet tasarrufunu veya varlõğõn 
işletme tarafõndan kullanõmõndan kaynaklanan diğer faydalarõ kapsar. (Örnek; bir üretim 
sürecinde fikri mülkiyetin kullanõmõ, gelecekteki gelirleri artõrmaktan ziyade gelecekteki 
üretim maliyetlerini azaltabilir.) 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Maddi Olmayan Varlõklarõn Mali Tablolara Alõnmasõ ve  
İlk Değerleme İşlemi 

 
Maddi olmayan varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ  
Madde 183. Bir kalemin maddi olmayan varlõk olarak tanõnmasõ,  ilgili varlõğõn 

maddi olmayan varlõk tanõmõna uymasõ ve bu Kõsõmda düzenlenen mali tablolara alõnma 
kriterlerini taşõmasõ halinde mümkündür:  

Bir maddi olmayan varlõk, sadece işletmenin gelecekte varlõktan ekonomik fayda 
elde etmesinin muhtemel olmasõ ve varlõğõn maliyetinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi 
halinde mali tablolara alõnõr. 

İlgili varlõkla ilgili gelecekteki ekonomik faydanõn muhtemel olup olmadõğõ 
hususu, varlõğõn faydalõ ömrü boyunca var olacak ekonomik koşullar hakkõnda yönetimin en 
iyi tahminlerini temsil eden makul ve destekleyici varsayõmlar kullanõlarak değerlendirilir.  

İşletmeler, varlõğõn kullanõmõndan sağlanabilecek gelecekteki ekonomik fayda 
akõşõnõn kesinlik derecesini değerlendirirken, dõş kaynaklardan elde edilen kanõtlara ağõrlõk 
vererek, ilk mali tablolara alõnma tarihi itibarõyla ulaşõlabilir olan kanõtlara dayanarak takdir 
yetkisini kullanõr. 

Maddi olmayan varlõklar, başlangõçta, elde etme maliyeti üzerinden değerlenir.   
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Ayrõ iktisap  
Madde 184. Maddi olmayan varlõk ayrõ olarak satõn alõnõrsa, maliyeti güvenilir 

olarak belirlenebilir. Bu özellikle bedelin para ya da parasal varlõklar olarak ödendiği 
durumlar için geçerlidir. 

Bir maddi olmayan varlõğõn elde etme maliyeti; 
a) Satõş  iskontolarõ ve indirimler düşüldükten sonraki, ithalat vergileri ile iade 

alõnamayacak satõn alma vergilerini de içeren iktisap fiyatõnõ, 
b) Varlõğõn amaçlanan kullanõma hazõr hale getirilmesi ile doğrudan 

ilişkilendirilebilecek harcamalarõ, 
içerir.  
Doğrudan ilişkilendirilebilecek giderler ilgili varlõğõ çalõşõr hale getirmekle 

doğrudan ilişkili ücret giderleri ile ilgili meslek mensuplarõna ödenen ücretleri içerir.  
Maddi olmayan bir varlõğõn yönetim tarafõndan amaçlanan kullanõma hazõr hale 

getirilmesinden sonra maliyetlerin aktifleştirilmesine son verilir. Dolayõsõyla, maddi 
olmayan varlõğõn kullanõmõ sõrasõnda veya daha verimli hale getirmek için katlanõlan 
maliyetler (varlõklarõn standart performanslarõnõn iyileştirilmesinden farklõ olarak), bu 
varlõklarõn maliyetine dahil edilmez. Aşağõda örnek olarak yer alan maliyetler, maddi 
olmayan bir varlõğõn maliyetinden hariç tutulur. 

a) Yönetim tarafõndan amaçlanan biçimde faaliyet gösterebilir durumda olan fakat 
kullanõlmaya henüz başlanmamõş varlõklar için katlanõlan maliyetler, 

b) Varlõğõn üreteceği mal veya hizmete talep oluşurken katlanõlan maliyetler gibi, 
başlangõç faaliyet zararlarõ.  

Maddi olmayan bir varlõğõn geliştirilmesi ile bağlantõlõ olarak ortaya çõkan, fakat 
varlõğõn yönetimce amaçlanan faaliyetleri yapabilir hale getirilmesi için gerekli olmayan 
faaliyetlere ilişkin gelir ve ilgili giderler dönem kar veya zararõnda dikkate alõnõr ve gelir 
tablosunda ilgili gelir ve gider sõnõflarõnda yer alõr.  

Maddi olmayan bir varlõğa ilişkin ödemenin tarihi, normal kredi vadelerinden daha 
uzunsa, elde etme maliyeti peşin fiyatõna eşit olarak belirlenir. Bu durumda,  toplam ödeme 
tutarõ ile peşin fiyatõ arasõndaki fark, aktifleştirmeye izin verilen durumlar hariç, kredi 
dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara alõnõr.  

Maddi olmayan bir varlõk, işletmenin hisse senetleri karşõlõğõnda iktisap edilmişse, 
varlõğõn elde etme maliyeti, çõkarõlan hisse senetlerinin makul değeridir. Alõnan varlõğõn 
makul değeri, çõkarõlan hisse senetlerinin makul değerinden daha kesin olarak 
belirlenebiliyorsa, maliyetin tespitinde bu değer esas alõnõr.  

 
İşletme birleşmeleri yoluyla edinilen maddi olmayan varlõklar 
 Madde 185. İşletme birleşmeleri yoluyla edinilen maddi olmayan varlõklarõn 

maliyet bedeli, edinildikleri tarihteki makul değerleridir.  
Bu yolla edinilen maddi olmayan bir varlõğõn elde etme maliyetinin, söz konusu 

varlõğõn ayrõ olarak mali tablolara alõnmasõ amacõyla, yeterli güvenilirlikte ölçülüp 
ölçülemeyeceğinin belirlenmesinde takdir yetkisi kullanõmõ şarttõr. Aktif bir piyasada oluşan 
piyasa fiyatlarõ, en güvenilir makul değer göstergesidir. Uygun piyasa fiyatõ, genellikle, cari 
alõş fiyatõdõr. Cari alõş fiyatlarõ belirlenebilir değilse, en son benzer işlemin fiyatõ, işlem tarihi 
ile varlõğõn makul değerinin tahmin edildiği tarih arasõnda ekonomik koşullarda önemli bir 
değişiklik olmadõğõ varsayõmõyla, makul değerin tahmininde esas alõnõr.  

Bir varlõk için aktif bir piyasada oluşan fiyat mevcut olmadõğõ durumda, elde etme 
maliyeti; iktisap tarihi itibarõyla, bilgili ve istekli taraflar arasõnda yapõlan işlemde, 
ulaşõlabilir en fazla bilgi esas alõnarak, varlõk için işletmenin ödeyeceği tutarõ ifade eder. Bu 
tutarõn belirlenmesinde, benzer varlõklara ilişkin son işlemlerin sonuçlarõ da dikkate alõnõr.  
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Düzenli şekilde aynõ maddi olmayan varlõklarõn alõş ve satõş işlemi ile uğraşan 
işletmelerin, bu varlõklarõn makul değerlerini dolaylõ olarak tahmin etme konusunda 
geliştirdikleri teknikler, bu tekniklerin bu Kõsõmda tanõmlanan makul değeri tahmin etmeyi 
amaçlamasõ ve varlõğõn ait olduğu sektördeki cari uygulamalarõ yansõtmasõ şartõyla, iktisap 
yoluyla elde edilen  bir maddi olmayan varlõğõn ilk değerlemesinde kullanõlabilir. Bu 
teknikler, varlõktan beklenen net nakit akõmlarõnõn bugünkü değerine indirgenmesi veya 
karlõlõkla ilgili belirli göstergelerin kullanõlmasõ şeklinde olabilir. 

Tanõmlanabilir varlõk ve yükümlülüklerin mali tablolara alõnmasõna ilişkin bu 
Kõsõmdaki hükümler ile  �İşletme Birleşmeleri� Kõsmõnda yer alan hükümlere uyumlu 
olarak;  

a) İktisap eden, iktisap edilenin mali tablolarõna alõnmamõş olsa dahi, mali tablolara 
alõnma kriterini sağlayan maddi olmayan varlõğõ, mali tablolarõna alõr. 

b) İktisap edilen bir maddi olmayan varlõğõn elde etme maliyeti güvenilir bir 
biçimde ölçülemiyorsa, söz konusu varlõk ayrõ bir maddi olmayan varlõk olarak mali 
tablolara alõnmaz, ancak şerefiyeye dahil olur.  

İktisap edilen bir maddi olmayan varlõk için aktif bir piyasa olmadõkça, maddi 
olmayan varlõğõn mali tablolara alõnan başlangõç maliyeti, iktisap tarihi itibariyle negatif 
şerefiye doğmasõna neden olamayacak veya ortaya çõkan negatif şerefiyeyi artõrmayacak 
şekilde belirlenir.  

 
Devlet teşviği yoluyla iktisap  
Madde 186. Bazõ durumlarda, maddi olmayan bir varlõk, devletin bir teşviği olarak 

ücretsiz veya çok az bir bedelle iktisap edilebilir. Bu durum, devletin bir işletmeye hava 
alanõ iniş haklarõ, radyo veya televizyon istasyonu çalõştõrma lisansõ, ithalat lisanslarõ veya 
kotalar veya diğer sõnõrlõ kaynaklara erişim haklarõ gibi maddi olmayan varlõklarõ 
aktardõğõnda veya dağõttõğõnda söz konusu olur.  

İşletme, bu Tebliğin �Devlet Teşvik ve Yardõmlarõ� Kõsmõnda izin verilen şekilde, 
bu şekilde alõnan bir varlõğõ başlangõçta makul değer üzerinden mali tablolara almayõ tercih 
etmezse, varlõk başlangõçta teşvik için verilen tutar ve varlõğõn amaçlanan nihai kullanõma 
hazõr hale getirilmesi ile doğrudan ilişkili giderler toplamõ üzerinden mali tablolara alõr.  

 
Varlõklarõn takasõ suretiyle elde etme 
Madde 187. Bir maddi olmayan varlõk, benzer olmayan diğer bir maddi olmayan 

varlõk veya diğer bir varlõkla kõsmen veya tamamen takas edilmek suretiyle iktisap edilebilir. 
Bu maddenin üçüncü fõkrasõnõn uygulandõğõ durumlar hariç, bu tür bir varlõğõn elde etme 
maliyeti, vazgeçilen varlõğõn makul değeri ile ilave verilen nakit veya nakit benzeri bedel 
üzerinden değerlenir. Alõnan varlõğõn makul değeri, vazgeçilen varlõğõn makul değerinden 
daha doğru bir gösterge sunuyorsa, maliyet tespitinde alõnan varlõğõn makul değeri esas 
alõnõr. 

Maddi olmayan bir varlõğõn mali tablolara alõnabilmesi için varlõğõn maliyetinin 
güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi gerekli olup, nakit veya nakit benzeri dõşõnda değerlerle 
iktisap edilen maddi olmayan bir varlõğõn maliyetinin güvenilir bir biçimde ölçülüp 
ölçülemeyeceğinin belirlenmesinde bu kõsmõn �İşletme birleşmeleri yoluyla edinilen maddi 
olmayan varlõklar� başlõklõ maddesindeki esaslar dikkate alõnõr. Benzer varlõklarõn piyasada 
nadir işlem görmesi ve makul değere ilişkin alternatif hesaplarõn (Örnek; gelecekteki nakit 
akõmlarõnõn iskonto edilmiş tutarlarõnõ esas alan yöntem) yapõlamadõğõ durumlarda, maddi 
olmayan bir varlõğõn makul değerinin güvenilir bir biçimde belirlenemediği kabul edilir.  

Benzer bir varlõğõn takasõ karşõlõğõnda iktisap edilen bir maddi olmayan varlõğõn 
maliyeti, takasa konu varlõklarõn makul değerlerinin güvenilir bir biçimde belirlenemediği 
durumlarda, vazgeçilen varlõğõn kayõtlõ değeri esas alõnarak belirlenir.  
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İşletme bünyesinde oluşturulan şerefiye  
Madde 188. İşletme bünyesinde oluşturulan şerefiye, maliyeti güvenilir bir 

biçimde tespit edilebilen ve işletme tarafõndan kontrol edilen tanõmlanabilir bir varlõk 
olmamasõ nedeniyle, bir varlõk olarak mali tablolara alõnmaz.  

 
İşletme bünyesinde oluşturulan maddi olmayan varlõklar  
Madde 189. İşletme bünyesinde oluşturulan maddi olmayan varlõğõn mali tablolara 

alõnma kriterlerini taşõyõp taşõmadõğõ hususunun belirlenmesinde, bu Kõsõmdaki genel şartlar 
yanõnda, gelecekte ekonomik fayda üretmesi muhtemel tanõmlanabilir bir varlõk olup 
olmadõğõ, varsa bunun ne zaman ortaya çõktõğõ ve varlõğõn maliyetinin güvenilir bir biçimde 
belirlenmesi kapsamõnda, giderlerin diğer günlük faaliyetlerle ilgili olanlardan ayrõştõrõlabilir 
olup olmadõğõ hususlarõ, işletme bünyesinde oluşturulan maddi olmayan varlõklara ilişkin 
hükümler çerçevesinde değerlendirilir.  

İşletme bünyesinde oluşturulan bir maddi olmayan varlõğõn mali tablolara alõnma 
şartlarõnõ taşõyõp taşõmadõğõnõ değerlendirmede varlõğõn oluşturulma süreci,  araştõrma safhasõ 
ve geliştirme safhasõ olarak ikiye ayrõlõr. Araştõrma safhasõnõn geliştirme safhasõndan 
ayrõlamadõğõ durumlarda, söz konusu projeye ilişkin harcamalar sadece araştõrma safhasõnda 
yapõlmõş gibi dikkate alõnõr. 

 
Araştõrma safhasõ  
Madde 190. Araştõrma safhasõnda  herhangi bir maddi olmayan varlõk mali 

tablolara alõnmaz. Araştõrma safhasõnda, maddi olmayan varlõğõn, gelecekte ekonomik fayda 
sağlayõp sağlayamayacağõnõn belirlenmesi mümkün olmadõğõndan, yapõlan araştõrmaya 
ilişkin harcamalar  gerçekleştiği anda gider olarak mali tablolara alõnõr.  

Araştõrma safhasõnda yürütülen faaliyetlere aşağõda yer verilmiştir. 
a) Yeni bir bilgi elde edilmesini amaçlayan faaliyetler, 
b) Araştõrma bulgularõ ve diğer bilgilerin uygulanmasõna yönelik olarak 

değerlendirilmesi ve nihai seçimi,  
c) Alet, edevat, ürün, süreç, sistem ve hizmetlerin alternatiflerinin araştõrõlmasõ, 
d) Yeni veya geliştirilmiş alet, edevat, ürün, süreç, sistem ve hizmetlerin olasõ 

alternatiflerinin tasarlanmasõ, değerlendirilmesi ve nihai seçimi. 
 
Geliştirme safhasõ  
Madde 191. Aşağõdaki koşullarõn tamamõnõn varlõğõ halinde, geliştirmeden (veya 

işletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme safhasõndan) kaynaklanan maddi 
olmayan varlõklar mali tablolara alõnõr; 

a) Maddi olmayan varlõğõn kullanõma veya satõşa hazõr hale gelebilmesinin teknik 
olarak mümkün olmasõ,  

b) İşletmenin maddi olmayan varlõğõ tamamlama ve bu varlõğõ kullanma veya satma 
niyetinin bulunmasõ,  

c) Maddi olmayan varlõğõ kullanma veya satma imkanõnõn bulunmasõ, 
d) Maddi olmayan varlõğõn muhtemel ekonomik faydayõ nasõl oluşturacağõnõn 

belirli olmasõ, ayrõca, maddi olmayan varlõğõn çõktõsõnõn veya maddi olmayan varlõğõn 
kendisinin bir piyasasõnõn olmasõ veya işletme bünyesinde kullanõlacaksa maddi olmayan 
varlõğõn kullanõlabilir olmasõ,  

e) Geliştirme safhasõnõ tamamlamak ve maddi olmayan varlõğõ kullanmak veya 
satmak için yeterli teknik, mali ve diğer kaynaklarõn mevcut olmasõ; ve, 

f) Geliştirme sürecinde maddi olmayan varlõkla ilgili yapõlan harcamalarõn 
güvenilir bir biçimde ölçülebilir olmasõ.  
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Geliştirme safhasõnda yapõlan faaliyetlere aşağõda yer verilmiştir.  
a) Modellerin üretim veya kullanõm öncesinde tasarõmõ, yapõmõ ve test edilmesi; 
b) Yeni teknoloji içeren alet, kalõp ve edevatlarõn tasarõmõ,  
c) Ticari üretim açõsõndan ekonomik olmayan bir ölçekte bir pilot tesisin 

tasarlanmasõ, inşasõ ve çalõştõrõlmasõ; ve,  
d) Yeni veya geliştirilmiş alet, edevat, ürün, süreç, sistem ve hizmetlere ilişkin 

seçilen alternatiflerin tasarõmõ, inşasõ ve test edilmesi.  
Bir maddi olmayan varlõğõn gelecekte sağlamasõ muhtemel olan ekonomik 

faydalarõnõn belirlenebilmesi için �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõnda yer alan 
hükümler kullanõlmalõdõr.  

Bir maddi olmayan varlõğõ tamamlamak, kullanmak ve bundan fayda elde etmek 
için yeterli kaynağõn mevcudiyeti, ihtiyaç duyulan teknik, mali ve diğer kaynaklar ile bu 
kaynaklarõn işletme tarafõndan sağlanabileceğini açõklayan bir iş planõ ile gösterilebilir. Bir 
işletmenin maliyet sisteminin bu şekilde oluşturulan maddi olmayan varlõğõn maliyetini 
güvenilir bir biçimde tespit edecek şekilde oluşturulmasõ şarttõr. 

İşletme bünyesinde oluşturulan markalar, yayõn isimleri, müşteri listeleri ve bu 
nitelikteki benzer unsurlar işletmenin bir bütün olarak geliştirilme maliyetlerinden 
ayrõlamayacağõndan maddi olmayan varlõk olarak mali tablolara alõnmaz.  

 
İşletme bünyesinde oluşturulan maddi olmayan varlõklarõn maliyeti  
Madde 192. İşletme bünyesinde oluşturulan bir maddi olmayan varlõğõn maliyeti, 

maddi olmayan varlõğõn mali tablolara alõnma kriterini sağladõğõ tarihten başlamak üzere 
yapõlan harcamalarõn toplamõdõr. Önceki dönem yõllõk ve ara mali tablolarda gider olarak 
mali tablolara alõnan harcamalar, daha sonra maliyete dahil edilemez.  

İşletme bünyesinde oluşturulan bir maddi olmayan varlõğõn maliyeti, doğrudan 
ilişkilendirilebilen ve varlõğõn yönetimce amaçlanan şekilde faaliyet gösterebilmesi için 
gerekli olan  tüm harcamalarõ içerir. Maliyetler, uygulanabilir ise, aşağõda yer alan, 

a) Maddi olmayan varlõğõn oluşturulmasõnda kullanõlan veya tüketilen malzeme ve 
hizmetlere ilişkin giderleri, 

b) Varlõğõn oluşturulmasõnda doğrudan görev alan personelin ücretleri ve diğer 
ilgili maliyetleri, 

c) İlgili yasal hakkõn tesciline ilişkin harçlar, varlõğõn oluşturulmasõnda kullanõlan 
patent ve lisanslarõn itfa paylarõ gibi varlõğõn oluşturulmasõ ile doğrudan ilişkili diğer 
harcamalarõ, 

d) Varlõğõ geliştirmek için gerekli olan ve o varlõğa makul ve tutarlõ bir esas 
üzerinden dağõtõlabilen genel üretim giderleri (amortisman, sigorta ve kira giderleri) 

kapsar. 
Aşağõdaki kalemler, işletme bünyesinde oluşturulan varlõklarõn maliyetine dahil 

edilmez.  
a) Varlõğõn kullanõma hazõrlanmasõ ile doğrudan ilgili olanlar hariç, satõş, yönetim 

giderleri ile diğer genel giderler,  
b) Bir varlõğõn planlandõğõ şekilde kullanõlmasõndan önce ortaya çõkan ve açõk bir 

şekilde tanõmlanabilen verimsizlik veya başlangõç faaliyet zararlarõ; ve, 
c) Varlõğõn kullanõmõ için personele verilen eğitime ilişkin giderler.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harcamalarõn Mali Tablolara Alõnmasõ 

 
Harcamalarõn mali tablolara alõnmasõ 
Madde 193. Aşağõdaki haller haricinde, bir maddi olmayan varlõk için yapõlan 

harcamalar gider olarak mali tablolara alõnõr. 
a) Mali tablolara alõnma kriterini taşõyan maddi olmayan varlõğõn maliyetinin 

parçasõnõ oluşturan harcamalar 
b) İşletme birleşmeleri yoluyla edinilen maddi olmayan varlõklar. Bu durumda, bu 

harcamalar iktisap tarihi itibarõyla şerefiye ile ilişkilendirilecek tutarõn bir parçasõnõ 
oluşturur. 

Birinci fõkrada belirtilen hüküm, mallarõn teslimi veya hizmetlerin görülmesi için, 
ön ödeme yapõlmasõ durumunda, yapõlan bu ön ödemenin bir varlõk olarak kayõtlara 
alõnmasõnõ engellemez. 

Gerçekleştiği anda gider olarak mali tabloya alõnacak harcamalar aşağõda yer 
almõştõr. 

a) Bu kõsõmdaki hükümlere uygun olarak, araştõrma safhasõnda yapõlan harcamalar, 
b) Eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalar, 
c) Reklam ve promosyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar, 
d) Bir işletmenin kõsmen veya tamamen yeniden organizasyonu veya yeniden 

yerleşimine ilişkin harcamalar. 
e) Bu Tebliğin �Maddi Varlõklar� Kõsmõnda yer alan hükümler çerçevesinde 

varlõklarõn maliyetine dahil edilebilenler hariç, başlangõç faaliyetlerine ilişkin giderler. 
Başlangõç maliyetleri; açõlõş öncesi maliyetler ile faaliyet öncesi maliyetleri içerir. Açõlõş 
öncesi maliyetler, bir tüzel kişiliğin oluşturulmasõ için yapõlan hukuki ve sekreterya 
maliyetleri şeklindeki kuruluş maliyetleri ile yeni bir faaliyet veya işyeri açmak için yapõlan 
harcamalardõr. Faaliyet öncesi maliyetler ise yeni faaliyetlerin başlatõlmasõ veya yeni ürünler 
veya yeni süreçlerin oluşturulmasõ için yapõlan harcamalardõr.  

 
Varlõk olarak mali tablolara alõnmayacak geçmişteki harcamalar  
Madde 194. İşletme tarafõndan önceki dönem yõllõk veya ara mali tablolarda gider 

olarak mali tablolara alõnan maddi olmayan bir varlõğa ilişkin harcamalar, daha ileri bir 
tarihte, maddi olmayan bir varlõğõn maliyetinin bir parçasõ olarak mali tablolara alõnmaz. 

  
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sonraki Dönemlerde Yapõlan Harcamalar 
 
Sonraki dönemlerde yapõlan harcamalar  
Madde 195. Bu maddenin üçüncü fõkrasõ saklõ olmak üzere, maddi olmayan bir 

varlõğõn iktisabõ veya tamamlanmasõndan sonra söz konusu varlõk için yapõlan harcamalar, 
varlõktan elde edilecek faydayõ, varlõğa atfedilmiş bulunan performans standardõnõ aşacak 
derecede artõrmasõnõn muhtemel olmasõ, güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi ve varlõkla 
doğrudan ilişkilendirilebilmesi haricinde, gerçekleştiği anda gider olarak mali tablolara 
alõnõr.  

Bu koşullar karşõlandõğõnda, yapõlan harcamalar maddi olmayan varlõğõn 
maliyetine dahil edilir.  

İşletme bünyesinde yürütülen araştõrma faaliyetleri veya dõş kaynaklardan ya da 
birleşme sonucunda iktisap edilen geliştirme projeleri ile ilgili olup maddi olmayan varlõk 
olarak mali tablolara alõnan ve söz konusu projenin iktisabõndan sonra katlanõlan araştõrma 
ve geliştirme giderleri bir önceki bölümün ilgili hükümleri uyarõnca muhasebeleştirilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Mali Tablolara İlk Alõnmadan Sonraki Dönemlerde Değerleme 
 
Temel yöntem  
Madde 196. Mali tablolara ilk alõnma sonrasõnda, maddi olmayan bir varlõk, mali 

tablolarda maliyetinden birikmiş itfa paylarõ ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarõ 
indirildikten sonraki değeri üzerinden gösterilir. 

 
Alternatif yöntem  
Madde 197. İsteyen işletmeler, maddi olmayan varlõklarõ, temel yönteme ilişkin  

madde hükmü yerine, bu madde çerçevesinde değerlemeye tabi tutabilirler. 
İlk mali tablolara alõnma sonrasõnda, maddi olmayan bir varlõk, mali tablolarda 

yeniden değerlenmiş tutarõ (yeniden değerleme tarihindeki makul değeri) üzerinden 
gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki makul değerden, 
birikmiş itfa paylarõ ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarõnõn indirilmesi suretiyle bulunan 
değerdir. Bu kõsõm kapsamõndaki yeniden değerlemenin, aktif bir piyasadaki fiyatlar esas 
alõnarak yapõlmasõ şarttõr. Yeniden değerleme, bilanço tarihi itibarõyla, ilgili varlõğõn makul 
değerinin, mali tablolardaki kayõtlõ tutarõndan önemli ölçüde farklõ olmasõna neden 
olmayacak şekilde düzenli aralõklarla yapõlõr.  

Bu kõsõmda geçen yeniden değerleme, vergi mevzuatõ çerçevesinde yapõlan 
yeniden değerlemeden farklõdõr. 

Alternatif yöntem;  
a) Varlõk olarak daha önce mali tablolara alõnmayan maddi olmayan varlõklarõn 

yeniden değerlemesine, 
b) Maddi olmayan varlõklarõn mali tablolara ilk alõnmasõnõn, maliyeti dõşõndaki bir 

tutar üzerinden yapõlmasõna, 
izin vermez.  
Alternatif yöntem, bir varlõğõn maliyeti üzerinden ilk defa mali tablolara 

alõnmasõndan sonra uygulanõr. Ancak, maddi olmayan bir varlõğõn maliyetinin sadece bir 
bölümü varlõk olarak mali tablolara alõndõğõ durumda da, alternatif yöntem varlõğõn 
tamamõna uygulanabilir. Ayrõca, alternatif yöntem, devlet teşviği yoluyla alõnan ve ödenen 
cüzi miktar üzerinden mali tablolara alõnan maddi olmayan bir varlõğa da uygulanabilir.  

Maddi olmayan varlõklarõn aktif bir piyasasõnõn olmasõ olağan bir durum değildir. 
Serbestçe transfer edilebilen taksi lisanslarõ, üretim kotalarõ için aktif bir piyasa varolabilir. 
Ancak, her birinin tek olmasõ nedeniyle işletme adlarõ ve ticari markalar için aktif bir piyasa 
olamaz. Ayrõca, maddi olmayan varlõklar alõnõp satõlsalar da kontratlar bireysel alõcõlar ve 
satõcõlar arasõnda görüşülebilir ve işlemler göreceli olarak az sayõda oluşur. Bu nedenlerle bir 
varlõk için ödenen fiyat, diğerinin gerçeğe uygun değerinin yeterli bir kanõtõnõ 
oluşturmayabilir. 

Yeniden değerlemenin sõklõğõ, yeniden değerleme konusu maddi olmayan varlõğõn 
makul değerindeki dalgalanmaya bağlõdõr. Yeniden değerlenen bir varlõğõn makul değeri, 
kayõtlõ değerinden önemli ölçüde farklõysa, tekrar yeniden değerlemeye tabi tutulur.   

Bir maddi olmayan varlõk yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme tarihindeki 
birikmiş itfa tutarõ, 

a) Varlõğõn brüt kayõtlõ değerindeki değişiklikle orantõlõ olarak artõrõlõr ve böylece 
yeniden değerleme sonrasõnda varlõğõn kayõtlõ değeri yeniden değerlenmiş tutarõna eşit hale 
getirilir, veya 

b) Varlõğõn brüt kayõtlõ değerinden indirilir ve net tutar varlõğõn yeniden 
değerlenmiş tutarõ olarak yeniden ifade edilir. 
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Maddi olmayan bir varlõk yeniden değerlenirse, aktif bir piyasasõ olmayanlar hariç, 
aynõ sõnõftaki tüm diğer varlõklar da yeniden değerlenir. 

İşletmenin faaliyetlerinde benzer özellik ve kullanõma sahip varlõklar, maddi 
olmayan varlõk sõnõfõnõ oluşturur. Aynõ sõnõftaki varlõklar, içlerinden bazõlarõnõn seçilerek 
yeniden değerlemeye tabi tutulmasõ ve mali tabloda gösterilen tutarlarõn farklõ tarihlerdeki 
maliyetler ve değerlerin karõşõmõ olmasõnõn önlenmesi için, aynõ anda yeniden değerlemeye 
tabi tutulur.  

Yeniden değerlenen maddi olmayan varlõklar sõnõfõnda olan ancak aktif bir piyasasõ 
olmamasõ nedeniyle yeniden değerlemeye tabi tutulamayan bir maddi olmayan varlõk, 
maliyet değerinden birikmiş itfa paylarõ ve değer düşüklüğü zararlarõnõn indirilmesi suretiyle 
bulunan değeri üzerinden mali tablolarda taşõnõr.  

Yeniden değerlenen bir maddi olmayan varlõğõn makul değerinin aktif bir piyasada 
oluşan fiyatlara göre belirlenmesinin mümkün olmaktan çõkmasõ durumunda, varlõğõn kayõtlõ 
değeri aktif bir piyasaya referansla yapõlan son yeniden değerleme tarihindeki yeniden 
değerlenmiş tutardan birikmiş itfa paylarõ ve birikmiş değer düşüklüğünün indirilmesi 
suretiyle bulunan tutar olarak belirlenir  

Yeniden değerlenen bir varlõk için artõk aktif bir piyasanõn olmamasõ durumu o 
varlõğõn değerinin azaldõğõna işaret edebilir ve bu �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõnda 
yer alan hükümlere göre işlem yapõlmayõ gerektirir. 

Varlõğõn makul değeri, ileri bir tarihte aktif bir piyasada oluşan fiyatlar esas 
alõnarak belirlenebilir hale geldiğinde, alternatif yöntem söz konusu tarihten itibaren 
uygulanõr.  

Maddi olmayan bir varlõğõn kayõtlõ değeri, yeniden değerleme uygulamasõ 
sonucunda artmõşsa, bu artõş doğrudan öz sermaye hesap grubunda "yeniden değerleme 
fonu" adõ altõnda mali tabloya alõnõr. Ancak, bir yeniden değerleme artõşõ, aynõ varlõğõn 
yeniden değerleme değer azalõşõnõ tersine çeviriyorsa ve bu yeniden değerleme azalõşõ daha 
önce gider olarak mali tablolara alõnmõşsa, gelir olarak mali tablolara alõnõr.  

Bir varlõğõn kayõtlõ değeri, yeniden değerlemenin bir sonucu olarak azaltõlmõşsa, 
azalõş gider olarak mali tablolara alõnõr. Ancak, söz konusu varlõkla ilgili olarak daha 
önceden bir yeniden değerleme fonu oluşturulmuşsa, söz konusu azalõş öncelikle söz konusu 
hesaptan düşülür. Değer azalõşõnõn söz konusu hesaptan fazla olmasõ durumunda, fazla kõsõm 
doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir.  

İlgili varlõğõn satõşõ veya kullanõmdan çekilmesi sonucu söz konusu yeniden 
değerleme fonunun kullanõlabilir hale gelmesi durumunda, söz konusu hesap gelir tablosu ile 
ilişkilendirilmeksizin doğrudan birikmiş karlarla ilişkilendirilir.  

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

İtfa 
 
İtfa süresi 
Madde 198. Maddi olmayan bir varlõğõn itfa edilebilir tutarõ, söz konusu varlõğõn 

faydalõ ömrü boyunca sistematik olarak itfa edilir. Maddi olmayan bir varlõğõn faydalõ 
ömrünün, aksi kanõtlanmadõkça, söz konusu varlõğõn kullanõma hazõr hale geldiği tarihten 
itibaren yirmi yõlõ geçmeyeceği kabul edilir. İtfaya maddi olmayan varlõğõn kullanõm için 
hazõr olduğu tarihte başlanõr. Maddi olmayan varlõktan elde edilecek ekonomik fayda zaman 
içinde tüketileceğinden, varlõğõn kayõtlõ değeri bu tükenmeyi yansõtacak şekilde azaltõlõr. 
Azaltma işlemi, varlõğõn maliyetinden ya da yeniden değerlenmiş tutarõndan hurda değerinin 
düşülmesinden sonra kalan tutarõn varlõğõn faydalõ ömrü boyunca bir gider olarak sistematik 
şekilde dağõtõlmasõ yolu ile gerçekleşir. İtfa tutarõ, varlõğõn makul değerinde veya geri 
kazanõlabilir tutarõnda artõş olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn mali tablolara alõnõr. Maddi 
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olmayan bir varlõğõn faydalõ ömrünü saptamada diğer hususlarõn yanõnda, aşağõda 
sõralananlar da dikkate alõnõr: 

a) Varlõğõn işletme tarafõndan beklenen kullanõmõ ve varlõğõn başka bir yönetim 
ekibi tarafõndan etkili bir şekilde yönetilip yönetilemeyeceği, 

b) Varlõğõn bilinen ömrü ve benzer şekilde kullanõma sahip varlõklarõn faydalõ 
ömürlerinin tahminine ilişkin bilgiler, 

c) Teknik, teknolojik, ticari veya diğer sebeplerden kaynaklanan eskime,  
d) Varlõğõn faaliyet gösterdiği endüstrinin istikrarõ ve o varlõğõn kullanõmõ yoluyla 

elde edilen ürün ve hizmetlere olan talep değişiklikleri, 
e) Rakiplerden veya potansiyel rakiplerden beklenen hareketler, 
f) Varlõklardan beklenen ekonomik faydanõn elde edilmesi için gerekli olan bakõm-

onarõm harcamalarõnõn düzeyi ve işletmenin bu düzeydeki harcamalarõ yapma isteği ve 
yapabilirliği, 

g) Varlõğõn üzerindeki kontrol dönemi ve kiralamalarõn vade bitim tarihi gibi 
varlõğõn üzerindeki yasal ya da benzeri sõnõrlamalar, 

h) Varlõğõn faydalõ ömrünün işletmenin diğer varlõklarõnõn faydalõ ömrüne bağõmlõ 
olup olmadõğõ.  

Faydalõ ömrün 20 yõldan daha fazla olduğuna ilişkin delillerin bulunduğu durumda, 
işletme, 

a) Maddi olmayan varlõğõ faydalõ ömrüne ilişkin en iyi tahmin edilen sürede itfa 
eder, 

b) Değer azalõşlarõnõ belirlemek için maddi olmayan varlõğõn geri kazanõlabilir 
tutarõnõ en az yõlda bir kez tahmin eder, 

c) Faydalõ ömrün 20 yõlõ aşmasõnõn nedenleri ve varlõğõn faydalõ ömrünün tahmin 
edilmesinde önemli rol oynayan faktörleri açõklar 

Maddi olmayan varlõğõn faydalõ ömrü sõnõrsõz olarak kabul edilmez. İşletmeler, 
maddi olmayan bir varlõğõn faydalõ ömrünü tahmin ederken ihtiyatlõ şekilde davranõrlar, 
ancak gerçekçi olmayacak şekilde kõsa ömür belirlenmesi uygun değildir.  

Maddi olmayan bir varlõğõn gelecek ekonomik faydalarõ üzerindeki kontrol, sõnõrlõ 
bir süre için verilmiş yasal haklar ile sağlanõyorsa, maddi olmayan varlõğõn faydalõ ömrü,  
yasal haklarõn yenilenebilmesi ve yenilenmesinin kesine yakõn olmasõ dõşõnda yasal haklarõn 
sürelerini geçemez. 

Diğer faktörlerin yanõ sõra, aşağõdaki faktörler yasal haklarõn yenilenmesinin kesine 
yakõn olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir: 

a) Maddi olmayan bir varlõğõn makul değeri başlangõçta belirlenen vade tarihine 
yaklaşõldõğõnda azalmadõysa, veya makul değer ilgili hakkõn yenilenme maliyetinden daha 
fazla azalmadõysa, 

b) Yasal haklarõn yenileneceğine ilişkin kanõt varsa,  
c) Yasal haklarõn yenilenmesini sağlamak için gereken koşullara sahip olunduğunu 

gösteren kanõt varsa.  
 
İtfa yöntemi 
Madde 199. Maddi olmayan varlõklarõn itfasõnda varlõğõn gelecek ekonomik 

faydalarõnõn işletme tarafõndan tüketilme modelini yansõtacak bir yöntem kullanõlõr. 
Kullanõlacak yöntemin güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumlarda, azalan bakiyeler 
veya toplam çõktõyõ esas alan yöntemler yerine eşit tutarlõ (normal, doğrusal) amortisman 
yöntemi kullanõlmalõdõr. Her dönemin itfa tutarõ, diğer kõsõmlarda bu tutarõn başka bir 
varlõğõn kayõtlõ değerine dahil edilmesine izin vermemiş veya zorunlu tutulmamõşsa gider 
olarak mali tablolara alõnõr. 
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 Uygulanacak olan amortisman yöntemi, varlõktan beklenen ekonomik faydanõn 
gerçekleşmesine bağlõ olarak seçilir ve ekonomik faydanõn gerçekleşmesi ile ilgili 
beklentiler değişmedikçe takip eden dönemlerde de aynõ şekilde uygulanmaya devam edilir. 

Varlõktan sağlanacak ekonomik faydalarõn giderlerin arttõrmasõnda değil, işletme 
tarafõndan bir başka varlõğõn üretilmesinde kullanõlmasõ durumunda, itfa tutarõ gider olarak 
değil, diğer varlõklarõn maliyetine dahil edilmek suretiyle muhasebeleştirilir ve itfa tutarõ söz 
konusu varlõklarõn kayõtlõ değeri içinde yer alõr.  

 
Hurda değer 
Madde 200. Maddi olmayan bir varlõğõn hurda değerinin, aşağõdaki durumlar 

dõşõnda sõfõr olacağõ varsayõlõr. 
a) Varlõğõn faydalõ ömrü sonunda üçüncü bir tarafça alõnacağõna ilişkin bir taahhüt 

varsa,  
b) Varlõğõn aktif bir piyasasõ varsa, bu piyasanõn varlõğõn ekonomik ömrü sonunda 

da mevcut olmasõ muhtemelse ve hurda değer bu piyasa esas alõnarak belirlenebiliyorsa. 
Bir varlõğõn itfa edilebilir tutarõ hurda değeri düşüldükten sonra belirlenir. Hurda 

değerinin sõfõrdan farklõ olmasõ, işletmenin söz konusu maddi olmayan varlõğõ onun 
ekonomik ömrünü tamamlamadan önce elden çõkarmayõ beklediğini gösterir. 

Hurda değer, faydalõ ömrünü tamamlamõş ve hurda değeri tahmin edilecek varlõkla 
benzer koşullarda kullanõlmõş benzer varlõklarõn tahmin tarihi itibarõyla geçerli olan satõş 
fiyatlarõ esas alõnarak belirlenir. Hurda değer her mali tablo hazõrlanma döneminde gözden 
geçirilir. Bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõ uyarõnca değer düşüklüğü 
olarak hesaplara yansõtõlan değişikliklerden ayrõ olarak hurda değerdeki değişiklikler gelecek 
itfa tutarlarõnda düzeltme yapõlmak suretiyle muhasebeleştirilir. 

 
İtfa döneminin ve itfa yönteminin tekrar gözden geçirilmesi 
Madde 201. İtfa dönemi ve itfa yöntemi asgari her hesap dönemi sonunda yeniden 

gözden geçirilir. Varlõğõn beklenen faydalõ ömrü önceki tahminlerden farklõlõk gösteriyorsa, 
itfa dönemi yeni tahminler doğrultusunda değiştirilir. Varlõktan beklenen ekonomik faydanõn 
tüketilme modelinde değişiklik olmasõ durumunda ise, itfa yönteminin buna uygun olarak 
değiştirilmesi şarttõr. Bu değişiklikler, bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe 
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar� Kõsmõndaki hükümlere uygun olarak cari ve 
gelecek dönem itfa tutarõnõn düzeltilmesi yoluyla yapõlõr.  

Maddi olmayan bir varlõğõn kullanõm süresi içinde, faydalõ ömre ilişkin tahmininin 
varlõğõn performansõnõ artõrmaya yönelik harcamalarda olduğu gibi varlõğõn faydalõ ömrünün 
uzadõğõ durumda değiştirilmesi gerekli olabilir. Benzer şekilde bir değer düşüklüğü 
sebebiyle itfa süresinin değiştirilmesi gerekebilir. 

İtfa yönteminde yapõlan bir değişiklik, itfa paylarõnõn muhasebeleştirilmesine 
ilişkin muhasebe politikasõnõn uygulanmasõ amacõyla kullanõlan teknikteki bir değişikliği 
ifade ettiğinden muhasebe tahminlerinde bir değişiklik olarak işleme tabi tutulur. 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Kayõtlõ Değerin Geri Kazanõlmasõ: Değer Düşüklükleri 
 
Kayõtlõ değerin geri kazanõlmasõ:değer düşüklükleri 
Madde 202. Bir işletme maddi olmayan bir varlõğõnõn değerinde azalma olup 

olmadõğõnõ belirlemek için  bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõnda yer alan 
hükümleri uygular.  

Bu Tebliğin �İşletme Birleşmeleri� Kõsmõnda yer alan hükümlere göre, değer 
düşüklüğü , iktisap yoluyla elde edilen maddi olmayan bir varlõğõn elde edilme tarihinden 
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sonra başlayan ilk yõllõk hesap döneminin bitiminden önce meydana gelirse, söz konusu 
zarar, elde etme tarihi itibarõyla mali tablolara alõnan maddi olmayan varlõğa tahsis edilen 
tutarda, ve şerefiyede (veya negatif şerefiyede) bir düzeltme olarak mali tablolara alõnõr. 
Ancak, değer düşüklüğü , elde etme tarihinden sonraki tarihte, belirli olaylarla ya da 
şartlarda meydana gelen değişmelerle ilgili ise, söz konusu zarar, elde etme tarihinde mali 
tablolara alõnan şerefiye (veya negatif şerefiye) tutarõnda bir düzeltme olarak değil, bu 
Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõna uygun olarak mali tablolara alõnõr. 

Bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõnda belirtilen gerekliliklere ek 
olarak, bir işletme aşağõda sayõlan maddi olmayan varlõklarõn geri kazanõlabilir tutarlarõnõ, 
değer düşüklüğüne ilişkin bir belirti olmasa bile, en az her yõllõk hesap dönemi sonunda 
tahmin etmelidir 

a) Henüz kullanõma hazõr olmayan maddi olmayan varlõklar, 
b) Kullanõma hazõr olduğu tarihten itibaren yirmi yõlõ aşan bir dönemde itfa 

edilecek maddi olmayan varlõklar. 
Geri kazanõlabilir tutar bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõna göre 

belirlenir ve varsa değer düşüklüğü aynõ kõsõmdaki hükümlere uygun olarak mali tablolara 
alõnõr. 

Maddi olmayan bir varlõğõn, maliyet değerini koruyabilmek için yeterli gelecek 
ekonomik fayda yaratma kabiliyeti genellikle, o varlõk kullanõm için hazõr hale gelene kadar 
belirsizdir. Bu nedenle, henüz kullanõma hazõr olmayan maddi olmayan varlõklarda değer 
düşüklüğü olup olmadõğõ en az yõlda bir kez gözden geçirilir.  

Mali tablolara ilk alõndõğõ tarih itibarõyla faydalõ ömrü 20 yõldan az olarak 
belirlenen, ancak daha sonraki harcamalarla faydalõ ömrü kullanõma başlandõğõ tarihten 
itibaren 20 yõldan daha uzun olarak belirlenen maddi olmayan bir varlõk için değer 
düşüklüğü olup olmadõğõ hususu en az yõlda bir kez olmak üzere üçüncü fõkrada belirtilen 
esaslar çerçevesinde gözden geçirilir ve �Kamuya açõklanacak hususlar� başlõklõ maddede 
belirtilen hususlara göre  açõklama yapõlõr. 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Kullanõm Dõşõ Bõrakma ve Elden Çõkarma 
 
Kullanõm dõşõ bõrakma ve elden çõkarma 
Madde 203. Maddi olmayan bir varlõk;elden çõkarõldõğõnda veya kullanõmõndan 

veya elden çõkarõlmasõndan herhangi bir ekonomik fayda elde edilemeyeceğinin anlaşõldõğõ 
durumlarda mali tablolardan çõkarõlõr. 

Maddi olmayan bir varlõğõn kullanõm dõşõ bõrakõlmasõ ya da elden çõkarõlmasõ 
nedeniyle oluşan kar veya zarar, elden çõkarma neticesinde elde edilen net tutar ile  kayõtlõ 
değeri arasõndaki fark olarak belirlenir. Bu fark, (bu Tebliğin �Kiralama İşlemleri� Kõsmõnda 
�sat ve kirala� tipi kiralamalar için başka bir şekilde öngörülmedikçe) kullanõm dõşõ 
bõrakõlma veya elden çõkarõlma tarihinde gelir tablosunda gelir ya da gider olarak mali 
tablolara alõnõr. 

Maddi olmayan varlõklarõn elden çõkarõlmasõ satõş ya da finansal kiralama yoluyla 
gerçekleşebilir. Elden çõkarma tarihi belirlenirken, bu Tebliğin �Hasõlat� Kõsmõnda mallarõn 
satõşõndan elde edilen hasõlatõn mali tablolara alõnmasõna ilişkin hususlara, �sat ve kiralama 
şeklinde işleme tabi tutulanlarda ise bu Tebliğin �Kiralama İşlemleri� Kõsmõndaki �sat ve 
kirala� tipi kiralama yoluyla elden çõkarma için getirilen düzenlemelere uyulur. 

Maddi olmayan varlõklarõn elden çõkarõlmasõ sonucu elde edilen kõymetler, mali 
tablolara ilk olarak makul değerleri üzerinden alõnõr. Ödeme işlemi ertelenirse, elde edilen 
kõymet, eşdeğer peşin fiyatõ üzerinden kayõtlara yansõtõlõr. Kõymetin nominal değeri ile 
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eşdeğer peşin fiyatõ arasõndaki fark, bu Tebliğin �Hasõlat� Kõsmõnda yer alan hükümler 
çerçevesinde efektif getiri dikkate alõnarak faiz geliri olarak mali tablolara yansõtõlõr. 

Elden çõkarõlmak üzere aktif kullanõmdan çekilen maddi olmayan bir varlõk, aktif 
kullanõmdan geri çekildiği tarihteki kayõtlõ değeri üzerinden izlenir. İşletmeler en az her 
hesap dönemi sonunda bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõna göre söz 
konusu varlõkta herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadõğõnõ gözden geçirir ve değer 
düşüklükleri için karşõlõk ayõrõr. 

 
ONUNCU BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 204. İşletme içinde oluşturulan maddi olmayan varlõklarla, diğer maddi 

olmayan varlõklar arasõnda bir sõnõflandõrma yapõlmak suretiyle, her bir sõnõf maddi olmayan 
varlõk için aşağõdaki hususlar dipnotlarda açõklanõr:  

a) Faydalõ ömürleri ve itfa için kullanõlan oranlar, 
b) Kullanõlan itfa yöntemi, 
c) Dönem başõnda ve sonundaki brüt kayõtlõ değeri ve birikmiş itfa tutarõ, 
d) İtfa tutarõnõn gelir tablosunda hangi kalem içerisinde gösterildiği, 
e) Dönem başõndaki kayõtlõ değerleri ve dönem sonundaki kayõtlõ değerleri arasõnda 

bağ oluşturacak şekilde, 
     1-Kayõtlõ değerine işletme içi geliştirme ve birleşme sonucunda yapõlan ilaveler 

(ayrõ ayrõ gösterilmelidir), 
                   2-Kullanõlmadan çekilmeler ve elden çõkarmalar, 

f) Dönem içinde �Alternatif yöntem � başlõklõ maddesine göre yeniden değerleme 
sonucunda oluşan ve bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõnda yer alan 
hükümlere göre doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnan 
veya iptal edilen değer düşüklüğü zararlarõndan kaynaklanan artõş veya azalõşlar,    

   1-Dönem içinde bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõna göre gelir 
tablosuna alõnan değer düşüklüğü , 

   2-Dönem içinde bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõna göre iptal 
edilerek gelir tablosu ile ilişkilendirilen değer düşüklüğü , 

   3-Dönem içinde mali tablolara alõnan itfa tutarõ, 
   4-Mali tablolarõnõn farklõ bir gösterim para birimine çevrilmesinden veya yabancõ 

işletmelerin mali tablo düzenleyen işletmenin gösterim para birimine dönüştürülmesinden 
kaynaklanan net çevrim farklarõ, 

   5-Dönem içinde kayõtlõ değerindeki diğer değişimler. 
Bir maddi olmayan varlõklar grubu, işletmenin faaliyetlerinde benzer esasa ve 

kullanõma sahip maddi olmayan varlõklardan oluşur. Ayrõ bir grup olarak 
değerlendirilebilecek maddi olmayan varlõklara ilişkin örnekler aşağõda yer almõştõr. 

a) Ticari markalar 
b) Gazete ve dergi adlarõ  
c) Bilgisayar yazõlõmlarõ 
d) Lisanslar, ve isim haklarõ,  
e) Telif haklarõ, patentler ve diğer endüstriyel haklar, hizmet ve işletme haklarõ, 
f) Tarifler, formüller, modeller, taslaklar ve prototipler, 
g) Geliştirilmekte olan maddi olmayan varlõklar. 
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Finansal tablo kullanõcõlarõnõn ihtiyaçlarõnõ daha iyi karşõlayacak olmasõ 
durumunda, yukarõdaki sõnõflandõrmanõn daha küçük parçalara ayrõlmasõ ya da daha büyük 
sõnõflar oluşturulmasõ mümkündür. 

Değeri düşen maddi varlõklar için �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõnda 
düzenlenen hükümler çerçevesinde ayrõca açõklama yapõlõr. 

İşletmeler cari döneme etkisi olan ya da sonraki dönemlere önemli etkilerinin 
olacağõ beklenen ve amortisman dönemi, amortisman yöntemi ve hurda değerdeki 
değişikliklerden kaynaklanabilen muhasebe tahminindeki değişmelerin niteliğini ve 
etkilerini bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 
Hatalar� Kõsmõnda yer alan hükümlere göre açõklar.  

Finansal tablolarda ayrõca, aşağõdaki hususlarda açõklama yapõlmalõdõr. 
a) Maddi olmayan varlõğõn itfa süresi 20 yõlõ aşõyorsa, �faydalõ ömrün varlõğõn 

kullanõma hazõr hale geldiği tarihten itibaren 20 yõlõ aşmayacağõ� varsayõmõna 
uyulmamasõnõn nedeni, faydalõ ömrün belirlenmesinde dikkate alõnan faktörler, 

b) İşletmenin bir bütün olarak finansal tablolarõ için önemli olan her bir maddi 
olmayan varlõğõn kayõtlõ değeri ve kalan itfa süresi, 

c) Devlet teşviği ile elde edilen ve makul değerleri ile mali tablolara alõnan maddi 
olmayan varlõklarõn başlangõçta mali tablolara alõnan makul değeri, cari kayõtlõ değeri ve 
değerlemenin temel ya da alternatif yönteme göre yapõldõğõna ilişkin bilgi, 

d) Haklarõ sõnõrlandõrõlmõş olan maddi olmayan varlõklarõn olup olmadõğõ ve kayõtlõ 
değeri, yükümlülükler için teminat olarak verilmiş olan maddi olmayan varlõklarõn kayõtlõ 
değeri, 

e) Maddi olmayan varlõklarõn elde edilmesinde bir sözleşme çerçevesinde 
yüklenilen taahhütlerin tutarõ. 

 
Alternatif yönteme göre kayõtlarda izlenen maddi olmayan varlõklarla ilgili 

açõklamalar 
Madde 205. Maddi olmayan varlõklarõn kayõtlarda yeniden değerlenen tutarlarõ 

üzerinden izlenmesi durumunda, aşağõdaki hususlarõn açõklanmasõ şarttõr. 
a) Maddi olmayan varlõklar sõnõflarõ itibarõyla, 
     1-Yeniden değerlemenin yapõldõğõ tarih, 
     2-Yeniden değerlenen maddi olmayan varlõklarõn kayõtlõ değeri, 
     3-Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş maddi olmayan varlõklarõn, temel 

yönteme göre kayõtlarda izlenmesi halinde oluşacak olan kayõtlõ değerleri, 
b) Maddi olmayan varlõklarla ilgili yeniden değerleme yedeğinin  dönem başõ ve 

sonundaki tutarõ ve dönem içindeki değişiklikler, bu bakiyenin hisse sahiplerine dağõtõlmasõ 
konusunda sõnõrlamalarõn olup olmadõğõ. 

c) Varlõklarõn makul değerinin tahmininde kullanõlan yöntemler ile önemli 
varsayõmlar. 

Mali tablo kullanõcõlarõnõn ihtiyacõna uygun olmasõ amacõyla yeniden değerlenen 
maddi olmayan varlõk sõnõflarõnõ daha büyük sõnõflarda toplamak gerekebilir. Bu durumda, 
temel yönteme göre izlenen maddi olmayan varlõklar ile alternatif yönteme göre izlenen 
maddi olmayan varlõklar aynõ sõnõf içinde toplanamaz.  

 
Araştõrma ve geliştirme giderleri ile ilgili açõklamalar 
Madde 206. Dönem içinde gider olarak mali tablolara alõnan araştõrma ve 

geliştirme harcamalarõnõn toplam tutarõ, mali tablolarda açõklanõr. Araştõrma ve geliştirme 
harcamalarõ, araştõrma ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olan veya bu faaliyetlere 
makul ve tutarlõ esaslara göre dağõtõlabilen tüm harcamalarõ kapsar. 
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Diğer açõklamalar 
Madde 207. İşletmeler, tamamen itfa olan ancak işletme içinde kullanõmõna halen 

devam edilen maddi varlõklar ile bu Kõsõmda öngörülen kriterleri karşõlamadõğõ için ya da bu 
Kõsõm yürürlüğe girmeden önce elde edilmiş veya işletme içinde oluşturulmuş olduğu için, 
varlõk olarak mali tablolara alõnmayan fakat işletmenin kontrolü altõnda olan önemli maddi 
olmayan varlõklar hakkõnda açõklama yapabilirler.  

 
DOKUZUNCU KISIM 

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam Ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 208. Bu Kõsmõn amacõ, varlõklarõnõ geri kazanõlabilir tutarõndan daha fazla 

bir değer ile izlememelerini teminen işletmeler tarafõndan uygulanmasõ gereken prosedürleri 
düzenlemektir.  

 
Kapsam 
 Madde 209. Varlõğõn kayõtlõ değeri, kullanõm veya satõş yoluyla geri kazanõlacak 

tutarõndan yüksekse, varlõk geri kazanõlabilir tutarõndan daha fazla tutarda izleniyor olabilir. 
Böyle bir durum mevcut ise, varlõkta değer düşüklüğü meydana gelmiştir ve değer 
düşüklüğünün bu Kõsõm uyarõnca mali tablolara alõnmasõ şarttõr. Bu Kõsõm ayrõca işletmenin 
değer düşüklüğünü ne zaman iptal etmesi gerektiğini de belirlemekte ve değer düşüklüğüne 
uğramõş varlõklara ilişkin işletme tarafõndan kamuya yapõlmasõ gereken açõklamalarõ da 
düzenlemektedir. 

Bu Tebliğin: 
a) �Stoklar� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen stoklar,  
b) �İnşaat Sözleşmeleri� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen inşaat sözleşmelerinde konu 

edilen varlõklar, 
c) �Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen 

ertelenmiş vergi alacaklarõ, 
d) �Çalõşanlara Sağlanan Faydalar� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen çalõşanlara 

sağlanan faydalara ilişkin varlõklar, 
e) �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen finansal varlõklar, 
f) �Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkuller� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen makul değerle 

değerlenen yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller, 
g) �Tarõmsal Faaliyetler� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen net makul değerleri ile 

değerlenen canlõ varlõklar, 
dõşõndaki varlõklarõn uğradõklarõ değer düşüklüklerinin muhasebeleştirilmesinde bu 

Kõsõm hükümleri uygulanõr. 
Bu Kõsõm, ikinci fõkranõn (a), (b), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen varlõklar için 

uygulanmaz , zira bu varlõklar için geçerli olan mevcut Tebliğ hükümleri, bunlarõn mali 
tablolara alõnmasõ ve değerlemesine ilişkin  özel hükümleri içermektedir 

Bu Tebliğin, �Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime 
Tabi Teşebbüsler ve İştirakler� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanan bağlõ ortaklõklara, müşterek 
yönetime tabi teşebbüslere ve iştiraklere yapõlan yatõrõmlar finansal varlõklar olmasõna karşõn 
Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõ kapsamõna dahil değillerdir. Bu nedenle, bu yatõrõmlara bu 
Kõsõm hükümleri uygulanõr. .  
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Bu Kõsõm, Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen alternatif yöntemde 
olduğu gibi bu Tebliğin diğer Kõsõmlarõ uyarõnca yeniden değerlenmiş tutarlarõyla izlenen 
varlõklara da uygulanõr. Bununla birlikte, yeniden değerlenmiş bir varlõkta değer düşüklüğü 
olabileceğinin tespiti, makul değeri belirlemede kullanõlan aşağõda yer alan esaslara dayanõr. 

a) Varlõğõn makul değeri piyasa değerine eşitse, makul değeri ile net satõş fiyatõ 
arasõndaki tek fark varlõğõ elden çõkartõrken katlanõlan maliyetlerdir. 

1-Elden çõkarma maliyetleri ihmal edilebilir tutarda ise, yeniden değerlenmiş 
varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõ yeniden değerlenmiş tutarõna yakõn ya da ondan daha 
yüksektir. Bu durumda, yeniden değerleme hükümleri uygulandõktan sonra, yeniden 
değerlenmiş varlõğõn değer düşüklüğüne uğramasõ olasõ değildir ve geri kazanõlabilir 
tutarõnõn tahminine gerek yoktur;  

2-Elden çõkarma maliyetleri ihmal edilebilir tutarda değil ise, yeniden 
değerlenmiş varlõğõn net satõş fiyatõ zorunlu olarak makul değerinden düşük çõkar. Bu 
nedenle, varlõğõn kullanõm değeri yeniden değerlenmiş tutarõndan düşükse, yeniden 
değerlenmiş varlõk değer düşüklüğüne uğramõş olacaktõr. Bu durumda, yeniden değerleme 
hükümleri uygulandõktan sonra, işletme, varlõğõn değer düşüklüğüne uğrayõp 
uğramayacağõnõ belirlemek için bu Kõsmõ uygular; ve 

b) Varlõğõn makul değeri piyasa değerinden farklõ bir esasa dayanõlarak 
belirleniyorsa, varlõğõn yeniden değerlenmiş değeri geri kazanõlabilir tutarõndan büyük ya da 
küçük olabilir. Bu yüzden, yeniden değerleme hükümleri uygulandõktan sonra, işletme, 
varlõğõn değer düşüklüğüne uğrayõp uğramadõğõnõ belirlemek için bu Kõsmõ uygular. 

 

Tanõmlar 
Madde 210. Bu Kõsõmda geçen; 
Geri kazanõlabilir tutar: Bir varlõğõn net satõş fiyatõ ile kullanõm değerinden 

yüksek olanõnõ, 
Kullanõm değeri: Bir varlõğõn sürekli kullanõmõndan ve faydalõ ömrü sonunda 

elden çõkarõlmasõndan elde edilmesi beklenen nakit akõmlarõnõn tahmin edilen bugünkü 
değerini, 

Net satõş fiyatõ: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 
etkilenilmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn satõşõndan elde edilebilecek tutardan, elden 
çõkarma maliyetlerinin düşülmesiyle bulunan tutarõ, 

Elden çõkarma maliyeti: Finansman maliyeti ve vergi gideri hariç bir varlõğõn 
elden çõkarõlmasõyla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyeti, 

Değer düşüklüğü: Bir varlõğõn kayõtlõ değerinin geri kazanõlabilir tutarõnõ aşan 
kõsmõnõ, 

Kayõtlõ değer: Bir varlõğõn birikmiş itfa tutarlarõ ve birikmiş değer düşüklüğünün 
düşülmesinden sonra bilançoya alõnan tutarõ, 

İtfa: Bir varlõğõn itfa edilebilir tutarõnõn faydalõ ömrü içerisinde sistematik olarak 
tahsis edilmesini, 

İtfa edilebilir tutar: Bir varlõğõn maliyeti veya mali tablolarda maliyetinin yerine 
ikame edilen diğer tutardan hurda değerin indirilmesi suretiyle elde edilen tutarõ, 

Faydalõ ömür: Amortismana tabi bir varlõğõn işletmece kullanõlmasõ beklenen 
süre, ya da işletme tarafõndan ilgili varlõktan elde edilmesi beklenen üretim miktarõnõ,  

Nakit üreten birim: Diğer varlõk veya varlõk gruplarõndan önemli ölçüde bağõmsõz 
olarak, sürekli kullanõmõndan nakit girişi sağlanan en küçük ayrõştõrõlabilir varlõk grubunu, 

Şerefiye dõşõ varlõklar: Şerefiye dõşõnda, inceleme altõndaki nakit üreten birimin 
ve diğer nakit üreten birimlerin gelecekteki nakit akõmõna katkõda bulunan şerefiye dõşõndaki 
varlõklarõ, 

Aktif piyasa: Piyasada işlem gören varlõklarõn homojen olduğu, istekli alõcõ ve 
satõcõlarõn bulunduğu ve fiyatlarõn kamuya açõk olduğu piyasalarõ, 
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ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Değer Düşüklüğüne Uğramõş Olan Varlõklarõn Tespiti  

 
Değer düşüklüğüne uğramõş olan varlõklarõn tespiti 
Madde 211. Bu madde geri kazanõlabilir tutarõnõn tespit zamanõnõ belirler. Bu 

maddede tek bir varlõk veya nakit üreten birim için eş anlamlõ olarak �bir varlõk� terimi 
kullanõlmaktadõr.  

Bir varlõk, kayõtlõ değeri geri kazanõlabilir tutarõnõ aştõğõ zaman değer düşüklüğüne 
uğramõştõr. Bu maddede yer alan, değer düşüklüğünün ortaya çõkmõş olabileceğine ilişkin 
bazõ göstergelerden herhangi biri mevcutsa, geri kazanõlabilir tutara yönelik bir tahminde 
bulunulur. Böyle bir gösterge mevcut değilse, bu uygulama zorunlu değildir. 

Her bir bilanço tarihinde, bir varlõğõn değer düşüklüğüne uğrayabileceğine ilişkin 
herhangi bir gösterge olup olmadõğõ değerlendirilir. Böyle bir gösterge mevcutsa, varlõğõn 
geri kazanõlabilir tutarõna ilişkin tahminde bulunulur. 

Bir varlõğõn değer düşüklüğüne uğrayabileceğine ilişkin herhangi bir gösterge olup 
olmadõğõnõ değerlendirirken, asgari olarak aşağõdaki göstergeler dikkate alõnõr: 

A-Dõş kaynaklõ bilgiler:     
a) Dönem boyunca, bir varlõğõn piyasa değerinin, zamanaşõmõ veya normal 

kullanõm sonucunda, beklenilenden önemli ölçüde düşmüş olmasõ,  
b) Dönem boyunca, işletmenin faaliyet gösterdiği piyasada, teknolojik, ekonomik 

veya hukuki ortamda veya varlõğõn tahsis edildiği piyasada, işletmeye olumsuz etkide 
bulunan önemli değişikliklerin ortaya çõkmasõ ya da yakõn gelecekte ortaya çõkacak olmasõ, 

c) Piyasadaki faiz oranlarõnõn veya yatõrõm karlõlõğõna ilişkin diğer piyasa faiz 
oranlarõnõn dönem boyunca artmõş olmasõ, ve muhtemelen bu artõşlarõn varlõklarõn değerinin 
hesaplanmasõnda kullanõlan iskonto oranõnõ etkileyecek olmasõ ve varlõğõn geri kazanõlabilir 
tutarõnõ önemli derecede azaltacak olmasõ, 

d) İşletmenin net aktiflerinin kayõtlõ değerlerinin işletmenin piyasa değerinden daha 
fazla olmasõ; 

B-İç kaynaklõ bilgiler:    
a) Bir varlõğõn fiziksel hasara uğradõğõna veya eskidiğine ilişkin kanõtlarõn 

mevcudiyeti, 
b) Varlõğõn mevcut veya beklenen kullanõlma derecesinde ya da şeklinde işletmeye 

olumsuz etkide bulunan önemli değişikliklerin ortaya çõkmasõ veya yakõn gelecekte ortaya 
çõkacak olmasõ. Bu değişiklikler, varlõğõn ait olduğu faaliyetlerin durdurulmasõna veya 
yeniden yapõlandõrmasõna ya da varlõğõn, önceden belirlenmiş tarihten önce elden 
çõkarõlmasõna ilişkin planlarõ da kapsar.  

c) İşletmenin faaliyet raporlarõnda, bir varlõğõn ekonomik performansõnõn 
beklenenden kötü olduğu veya olacağõna ilişkin kanõtlarõn mevcudiyeti.   

Yukarõdaki liste ayrõntõlõ olmayõp, varlõğõn değer düşüklüğüne uğramõş 
olabileceğine ilişkin başka göstergeler de belirlenebilir. Bu durumda bu göstergeler de, 
işletmenin, varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõ belirlemesini gerektirir.     

İşletmenin faaliyet raporlarõnda, bir varlõğõn değer düşüklüğüne uğramõş 
olabileceğine ilişkin kanõtlar aşağõdakilerin mevcudiyetini kapsar: 

a) Varlõğõ devralmak için gereken nakit akõmlarõnõn ya da o varlõğõ çalõştõrmaya 
veya korumaya ilişkin sonraki nakit ihtiyaçlarõnõn bütçede ilk planlanandan önemli ölçüde 
yüksek olmasõ, 

b) Varlõğa ilişkin fiili net nakit akõmlarõnõn veya faaliyet kar/zararlarõnõn 
planlanandan önemli ölçüde kötü olmasõ, 
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c) Varlõğa ilişkin planlanmõş net nakit akõmlarõnda veya faaliyet karlarõnda önemli 
ölçüde bir azalma, ya da planlanmõş zararlarda önemli ölçüde bir artma olmasõ,  

d) Cari dönemin rakamlarõ geleceğe ilişkin planlanmõş rakamlarla bir araya 
getirildiğinde, varlõklara ilişkin faaliyet zararlarõ veya net nakit çõkõşlarõnõn ortaya çõkmõş 
olmasõ. 

Varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõn tahminine ihtiyaç olup olmadõğõnõ tespitte 
önemlilik kavramõ uygulanõr. Önceki hesaplamalar varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõn kayõtlõ 
değerinden önemli derecede yüksek olduğunu gösteriyor ve aradaki farkõ ortadan kaldõran 
hiçbir olay ortaya çõkmamõşsa, varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõn yeniden tahmin edilmesi 
zorunlu değildir. Benzer bir şekilde, önceki analizler bir varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõn 
bu maddede sõralanan göstergelerden birine veya daha fazlasõna karşõ duyarlõ olmadõğõnõ 
gözler önüne serebilir. 

Yedinci fõkranõn bir açõklamasõ olarak, piyasadaki faiz oranlarõ veya yatõrõm 
karlõlõğõ oranlarõ dönem boyunca artmõşsa, aşağõdaki hususlarõn varlõğõ halinde, işletmenin 
varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõna ilişkin tahminde bulunmasõ gerekmez: 

a) Varlõğõn kullanõm değerinin belirlenmesinde kullanõlan iskonto oranõnõn piyasa 
faiz oranlarõndaki artõştan etkilenmesinin muhtemel olmamasõ,  

b) Varlõğõn kullanõm değerinin belirlenmesinde kullanõlan iskonto oranõnõn piyasa 
faiz oranlarõndaki artõştan etkilenmesi muhtemelse, ancak geri kazanõlabilir tutara ilişkin 
önceki duyarlõlõk analizlerinin aşağõda belirtilen hususlarõ göstermesi: 

      1-Geri kazanõlabilir tutarda önemli bir azalmanõn muhtemel olmamasõ, çünkü 
diğer taraftan da gelecekteki nakit akõmlarõnõn artmasõnõn muhtemel olmasõ;    
                     2-Geri kazanõlabilir tutardaki azalmanõn önemli bir değer düşüklüğüyle 
sonuçlanmasõnõn muhtemel olmamasõ. 

Bir varlõğõn değer düşüklüğüne uğrayabileceğine ilişkin bir gösterge mevcutsa, bu, 
varlõk için değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmõş olmamasõ halinde bile, varlõğõn kalan 
faydalõ ömrünün, itfa yönteminin veya hurda değerinin, varlõkla ilişkili Tebliğ Kõsõmlarõ 
uyarõnca gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekliliğine işaret edebilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Geri Kazanõlabilir Tutarõn Ölçümü  
 
Geri kazanõlabilir tutarõn ölçümü 
Madde 212. Bu Kõsõmda, geri kazanõlabilir tutarõ, bir varlõğõn net satõş fiyatõ ile 

kullanõm değerinden yüksek olanõ olarak tanõmlanõr. Bu bölümün maddelerinde geri 
kazanõlabilir tutarõn ölçülmesinde gerekli olan hususlar düzenlenmiştir. Bu maddede tek bir 
varlõk veya nakit üreten birim için eş anlamlõ olarak �bir varlõk� terimi kullanõlmaktadõr.  

Bir varlõğõn hem net satõş fiyatõnõ hem de kullanõm değerini belirlemek her zaman 
gerekmez. Bu tutarlardan herhangi biri varlõğõn kayõtlõ değerini aşõyorsa, varlõk değer 
düşüklüğüne uğramamõştõr ve başka bir tutar tahminine gerek yoktur. 

Aktif bir piyasada alõşverişe konu olmasa bile, varlõğõn net satõş fiyatõnõ belirlemek 
mümkündür. Ancak, bazõ durumlarda, varlõğõn, bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi 
bir ilişkiden etkilenilmeyecek şartlar altõnda satõşõndan elde edilebilir tutara ilişkin güvenilir 
bir tahmin yapmak için hiç bir temel oluşmadõğõndan, net satõş fiyatõnõ belirlemek mümkün 
olmayacaktõr. Bu durumda, varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõ, kullanõm değeri olarak dikkate 
alõnõr. 

Bir varlõğõn kullanõm değerinin net satõş fiyatõnõ önemli derecede aştõğõna 
inanõlmasõ için ortada hiçbir neden yoksa, varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõ net satõş fiyatõ 
olarak dikkate alõnõr. Bu, satõş amacõyla elde bulundurulan varlõklarda sõk karşõlanan bir 
durumdur. Bunun nedeni, satõş amacõyla elde bulundurulan varlõğõn kullanõm değerinin esas 
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olarak net satõş gelirini içermesidir, zira, varlõğõn, satõşõna kadar olan kullanõmõndan elde 
edilecek nakit akõmlarõ ihmal edilebilir niteliktedir.  

Varlõk, sürekli kullanõmõyla, diğer varlõklar veya varlõk gruplarõnõn ürettiklerinden 
büyük ölçüde bağõmsõz nakit girişleri üretiyorsa, geri kazanõlabilir tutar söz konusu varlõk 
için belirlenir. Aksi halde varlõğõn net satõş fiyatõ kayõtlõ değerinden yüksek değilse veya 
kullanõm değeri net satõş fiyatõna yakõn olarak tahmin edilemiyorsa ve net satõş fiyatõ 
belirlenemiyorsa geri kazanõlabilir tutar varlõğõn ait olduğu bu Kõsmõn �Nakit üreten 
birimler� başlõklõ bölümü uyarõnca nakit üreten birim için belirlenir  

Bazõ durumlarda, tahminler, ortalamalar ve hesaplamaya yönelik kõsa yollar, net 
satõş fiyatõnõ veya kullanõm değerini belirlemede bu Kõsõmda izah edilen ayrõntõlõ 
hesaplamalara makul derecede yaklaşabilir.  

 
Net satõş fiyatõ 
Madde 213. Herhangi bir ilişkiden etkilenilmeyecek şartlar altõnda yapõlan 

bağlayõcõ bir anlaşmada yer alan, varlõğõn elden çõkarõlmasõ ile doğrudan 
ilişkilendirilebilecek maliyetlere göre düzeltilmiş fiyat net satõş fiyatõna en iyi temeli 
oluşturur. 

Bağlayõcõ bir anlaşma yoksa fakat varlõk aktif bir piyasada alõşverişe konu 
olabiliyorsa, net satõş fiyatõ varlõğõn piyasa fiyatõndan elden çõkarma maliyeti düşüldükten 
sonra kalan tutardõr. Uygun olan piyasa fiyatõ genellikle cari alõş fiyatõdõr. Cari alõş 
fiyatlarõna ulaşõlamamasõ halinde, en yakõn zamanda gerçekleşen işlemin fiyatõ, söz konusu 
işlem tarihi ile tahminin yapõldõğõ tarih arasõndaki ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik 
olmamõş olmasõ kaydõyla, net satõş fiyatõ tahminine temel sağlayabilir. 

Bir varlõğa ilişkin bağlayõcõ  sözleşme ya da aktif bir piyasa yoksa, net satõş fiyatõ, 
varlõğõn bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden etkilenilmeyecek şartlar 
altõnda elden çõkarõlmasõnda işletmenin elden çõkarma maliyeti düşüldükten sonra 
kazanabileceği tutarõ yansõtan bilanço tarihinde elde edilebilir en iyi bilgiye dayanõr. Bu 
tutarõ belirlemede, işletme aynõ endüstri dahilindeki benzer varlõklar için yakõn zamanlarda  
gerçekleşen işlemlerin sonuçlarõnõ dikkate alõr. Yönetim varlõğõ derhal satmaya mecbur 
kõlõnmamõşsa, net satõş fiyatõ zorunlu olarak yapõlmõş bir satõşõ yansõtmaz.  

Yükümlülük olarak önceden mali tablolara alõnmõş olanlarõn dõşõndaki elden 
çõkarma maliyetleri net satõş fiyatõ hesaplanõrken düşülür. Bu tip maliyetlere örnek olarak 
yasal maliyetler, damga vergisi, ve benzer işlem vergileri, varlõğõn taşõma maliyetleri, ve 
varlõğõ satõşa hazõr hale getirmek için katlanõlan direkt marjinal maliyetler verilebilir. 
Bununla beraber, varlõğõn elden çõkarõlmasõnõ takiben, faaliyeti sona erdirme sonucu işçilere 
ödenen tazminatlar  ve bir işi küçültme veya yeniden düzenleme ile ilgili maliyetler varlõğõ 
elden çõkartmak için katlanõlan maliyetlerden sayõlmaz.    

Bazen, varlõğõn elden çõkarõlmasõ sonucunda alõcõnõn bir yükümlülüğü devralmasõ 
gerekebilir ve hem varlõk hem de yükümlülük için sadece bir tek net satõş fiyatõ mevcut 
olabilir. Bu Kõsmõn �Nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõ ve kayõtlõ değeri� başlõklõ 
maddesinde bu gibi durumlarõn nasõl ele alõnacağõ açõklanmaktadõr. 

 
Kullanõm değeri 
Madde 214. Bir varlõğõn kullanõm değerinin tahmini aşağõdaki aşamalarõ kapsar: 
a) Varlõğõn sürekli kullanõmõndan ve en son elden çõkarõlmasõndan türetilecek nakit 

giriş ve çõkõşlarõnõn tahmini,  
b) Bu nakit akõmlarõnõ iskonto etmekte kullanõlacak uygun bir iskonto oranõnõn 

dikkate alõnmasõ.  
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Gelecekteki nakit akõmlarõnõn tahminine ilişkin esaslar 
Madde 215. Kullanõm değerinin ölçümünde: 
a) Nakit akõmõ tahminleri, yönetimin varlõğõn kalan faydalõ ömrü üzerinde var 

olacak ekonomik şartlara ilişkin en iyi tahminlerini temsil eden makul ve kanõtlanabilir 
varsayõmlara dayanmalõdõr. Harici (işletme bünyesi dõşõndaki) kanõtlara büyük ağõrlõk 
verilmelidir, 

b) Nakit akõmõ tahminleri yönetim tarafõndan onaylanmõş, en son finansal bütçelere 
dayanmalõdõr. Bu tahminlere dayandõrõlan projeksiyonlar, daha uzun bir dönemin 
kullanõlmasõ gerektiği kanõtlanamõyorsa, azami beş yõllõk bir dönemi kapsamalõdõr, 

c) En son bütçelerin kapsadõğõ dönemlerin ötesindeki nakit akõm tahminleri, artan 
bir oranõn kullanõlmasõ gerektiği kanõtlanamõyorsa, sonraki yõllara ilişkin sabit veya azalan 
bir büyüme oranõ kullanõlarak bütçelere dayanan projeksiyonlardan çõkarõm yapõlmasõ 
yoluyla tahmin edilmelidir. Bu büyüme oranõ, daha yüksek bir oranõn kullanõlmasõ gerektiği 
doğrulanamõyorsa, ürünlere, endüstrilere veya işletmenin faaliyet gösterdiği ülkeye ya da 
ülkelere, veya varlõğõn kullanõldõğõ piyasaya ilişkin uzun dönem ortalama büyüme oranõnõ 
aşmamalõdõr.  

Beş yõldan daha uzun dönemler için gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin ayrõntõlõ, 
kesin ve güvenilir finansal bütçeler genellikle hazõrlanamaz. Bu nedenle, yönetimin 
gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin tahminleri en son azami beş yõllõk bütçelere dayanõr. 
Yönetim, tahminlerin güvenilir olduğundan eminse ve geçmiş yõllardaki tecrübelere 
dayanarak, daha uzun sürede nakit akõmlarõnõ doğru tahmin etme kabiliyetini öne 
sürebiliyorsa, beş yõldan daha uzun bir dönemi kapsayan finansal bütçelere dayanan nakit 
akõmõ tahminleri de kullanabilir.   

Varlõğõn faydalõ ömrünün sonuna kadar yapõlan nakit akõmõ tahminleri, sonraki 
dönemler için bir büyüme oranõ kullanõlmasõyla bütçelere dayanan tahminlerinden çõkarõm 
yapõlarak tahmin edilir. Bu oran, orandaki artõş ürüne veya endüstriye ait hayat çizgisi 
boyunca ortaya çõkan örnekler hakkõnda objektif bilgiyle eşleşmiyorsa, sabit ya da azalan bir 
orandõr. Uygun olmasõ halinde büyüme oranõ sõfõr veya negatiftir. 

İşletme, finansal bütçelerdeki bilgiyi kullanõrken bilginin, yönetimin varlõğõn kalan 
faydalõ ömrü üzerinde var olacak ekonomik şartlara ilişkin en iyi tahminlerini temsil eden 
makul ve kanõtlanabilir varsayõmlara dayanõp dayanmadõğõnõ göz önünde bulundurur. 

 
Gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin tahminlerin içeriği 
Madde 216. Gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin tahminler aşağõdaki hususlarõ 

içerir: 
a) Varlõğõn sürekli kullanõmõndan nakit girişlerinin tahmini, 
b) Varlõğõn sürekli kullanõmõndan nakit girişleri üretmek amacõyla zorunlu olarak 

katlanõlan ve varlõğõ kullanõma hazõr hale getirmek için katlanõlanlar da dahil varlõkla 
doğrudan ilişkilendirilebilen veya makul ve tutarlõ bir esasla varlõğa tahsis edilebilen nakit 
çõkõşlarõnõn tahmini,  

c) Varsa, varlõğõn faydalõ ömrü sonunda elden çõkarõlmasõndan elde edilecek net 
nakit akõmlarõ. 

Gelecekteki nakit akõmlarõna ve iskonto oranõna ilişkin tahminler, genel 
enflasyondan ötürü fiyat artõşlarõ hakkõnda tutarlõ varsayõmlarõ yansõtõr. Bu nedenle, iskonto 
oranlarõ genel enflasyondan dolayõ fiyat artõşlarõnõ dikkate alõyorsa, gelecekteki nakit 
akõmlarõ nominal bazda tahmin edilir. İskonto oranlarõ genel enflasyondan dolayõ fiyat 
artõşlarõnõ dikkate almõyorsa, gelecekteki nakit akõmlarõ reel bazda tahmin edilir, ancak 
gelecekteki belirli fiyat artõşlarõ veya azalõşlarõ da dikkate alõnõr.  

Nakit çõkõşlarõnõn tahmini, varlõkla doğrudan ilişkilendirilebilen veya varlõğa makul 
ve tutarlõ bir esasla tahsis edilebilen gelecekteki genel giderleri de dikkate alõr. 
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Varlõğõn kayõtlõ değeri, varlõk kullanõma veya satõşa hazõr olmadan önce katlanõlan 
tüm nakit çõkõşlarõnõ henüz içermediği zaman, gelecekteki nakit çõkõşlarõnõn tahmini, varlõk 
kullanõma veya satõşa hazõr olmadan önce katlanõlmasõ beklenen tüm nakit çõkõşlarõnõn 
tahminini dikkate alõr. 

Mükerrerliği önlemek için gelecekteki nakit akõmlarõ aşağõdakileri dikkate almaz: 
a) Sürekli kullanõmõ üzerinden nakit girişleri üreten varlõklardan gelen ve inceleme 

altõndaki varlõğõn sağladõğõ nakit girişlerinden büyük ölçüde bağõmsõz olan nakit girişlerini; 
b) Önceden borç olarak kayõtlara alõnmõş  yükümlülüklere ilişkin nakit çõkõşlarõnõ. 
Gelecekteki nakit akõmlarõ varlõğõn cari durumuna göre tahmin edilmelidir. 

Gelecekteki nakit akõmlarõ işletmenin şimdiye kadar taahhüt etmediği bir yeniden 
yapõlandõrmadan veya varlõğa önceden atfedilen performans standardõnõ geliştirecek ya da 
artõracak gelecekteki yatõrõm harcamalarõndan kaynaklanmasõ beklenen tahmini gelecek 
nakit giriş veya çõkõşlarõnõ içermez. 

Gelecekteki nakit akõmlarõ varlõğõn cari durumuna göre tahmin edildiği için, 
kullanõm değeri, işletmenin şimdiye kadar taahhüt etmediği bir yeniden yapõlandõrmadan 
kaynaklanmasõ beklenen nakit çõkõşlarõnõ veya bunlarla ilgili maliyet tasarruflarõnõ ya da 
faydalarõ ile varlõğa önceden atfedilen performans standardõnõ geliştirecek ya da artõracak 
gelecekteki yatõrõm harcamalarõnõ veya bunlardan sağlanacak faydalarõ yansõtmaz. 

Yeniden yapõlandõrma, yönetim tarafõndan planlanan ve kontrol edilen ve  
işletmenin üstlendiği iş kapsamõnõ ya da işin yapõlma üslubunu önemli ölçüde değiştiren bir 
programdõr. Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõ 
işletmenin bir yeniden yapõlandõrmayõ ne zaman taahhüt ettiğini açõklõğa kavuşturan 
yönlendirici hükümler içerir. 

İşletme yeniden yapõlandõrmayõ taahhüt ettiği zaman, bazõ varlõklarõn bundan 
etkilenmesi muhtemeldir. İşletme yeniden yapõlandõrmayõ taahhüt ettiğinde: 

a) Kullanõm değerini belirlerken, gelecekteki nakit girişleri ve çõkõşlarõna ilişkin 
tahminler, maliyet tasarruflarõnõ ve işletme tarafõndan onaylanmõş en son finansal bütçeye 
dayanan yeniden yapõlandõrmadan sağlanan diğer faydalarõ yansõtõr,  

b) Yeniden yapõlandõrmaya ilişkin gelecekteki nakit çõkõşlarõ tahminleri 
�Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsõm uyarõnca bir 
yeniden yapõlandõrma karşõlõğõ ile ilişkilendirilir. 

İşletme, varlõk için önceden takdir edilen performans standardõnõ geliştirecek ya da 
artõracak yatõrõm harcamalarõnda bulunana kadar, gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin 
tahminler, bu harcamalardan doğmasõ beklenen tahmini gelecek nakit girişlerini içermez. 

Gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin tahminler, varlõk için önceden takdir edilen 
performans standardõnõ sürdürmek veya muhafaza etmek için gerekli olan gelecekteki 
yatõrõm harcamalarõnõ içerir. 

Gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin tahminler, finansman faaliyetlerinden gelen 
nakit girişleri veya çõkõşlarõnõ ya da gelir vergisi ödemelerini veya hasõlatõnõ içermemelidir. 

Gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin tahminler, iskonto oranõnõn belirlenme 
yöntemiyle tutarlõ olan varsayõmlarõ yansõtõr. Aksi takdirde, bazõ varsayõmlarõn etkileri 
mükerrer olacaktõr ya da ihmal edilecektir. Paranõn zaman değeri, tahmini gelecek nakit 
akõmlarõnõn bugüne indirgenmesi ile göz önünde bulundurulduğundan, bu nakit akõmlarõ 
finansman faaliyetlerinden gelen nakit giriş ve çõkõşlarõnõ dikkate almaz. Benzer bir şekilde, 
iskonto oranõ vergi öncesi olarak belirlendiğinden, gelecekteki nakit akõmlarõ vergi öncesi 
olarak tahmin edilir. 

Varlõğõn faydalõ ömrü sonunda elden çõkarõlmasõndan elde edilecek net nakit 
akõmlarõnõn tahmini tutarõ, işletmenin, bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir 
ilişkiden etkilenilmeyecek şartlar altõnda yapõlan elden çõkarma işleminde tahmini elden 
çõkarma maliyetleri düşüldükten sonra, kazanmayõ beklediği tutara eşit olmalõdõr. 
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Varlõğõn faydalõ ömrü sonunda elden çõkarõlmasõndan elde edilecek net nakit 
akõmlarõ tahmin edilirken; 

a) İşletmenin, faydalõ ömürlerinin sonuna gelmiş ve varlõğõn kullanõlacağõ benzer 
koşullarda iş görmüş benzer varlõklara ilişkin tahminin yapõldõğõ tarihte geçerli olan fiyatlarõ 
kullanmasõ; 

b) Bu fiyatlarõn, hem genel enflasyondan kaynaklanan gelecekteki fiyat artõşlarõnõn 
hem de özel fiyat artõşlarõnõn(azalõşlarõnõ) etkilerine göre düzeltilmesi. Ancak, varlõğõn 
sürekli kullanõmõndan kaynaklanan gelecekteki nakit akõmlarõna ilişkin tahminler ve iskonto 
oranõ genel enflasyonun etkisini içermiyorsa, bu etki, elden çõkarmada yapõlan net nakit 
akõmlarõ tahmininde de dikkate alõnmaz. 

durumlarõ dõşõnda varlõğõn net satõş fiyatõna benzer bir yöntemle belirlenir. 
 
Yabancõ para cinsinden gelecekteki nakit akõmlarõ 
Madde 217. Gelecekteki nakit akõmlarõ, üretileceği yabancõ para cinsinden tahmin 

edilir ve daha sonra o yabancõ paraya uygun olan iskonto oranõ kullanõlarak şimdiki değere 
indirgenir. İşletme, �Kur Değişiminin Etkileri� başlõklõ Kõsõmda kapanõş kuru olarak 
tanõmlanmõş bulunan bilanço tarihindeki spot döviz kurunu kullanarak, elde edilen şimdiki 
değeri çevirir.   

 
İskonto oranõ 
Madde 218. İskonto oranõ veya oranlarõ, paranõn zaman değerine ilişkin geçerli 

piyasa değerlendirmelerini ve varlõğa özgü riskleri yansõtan bir vergi öncesi oran veya 
oranlar olmalõdõr. İskonto oranõ veya oranlarõ, gelecekteki nakit akõmlarõ tahminlerinin 
düzeltilmesi amacõyla dikkate alõnan riskleri yansõtmamalõdõr.  

Paranõn zaman değerine ilişkin cari piyasa değerlendirmelerini ve varlõğa özgü 
riskleri yansõtan bir oran, yatõrõmcõlarõn, eğer işletmenin varlõktan elde etmeyi beklediğine 
eşit tutarda, zamanda ve risk profilinde nakit akõmlarõ üretecek bir yatõrõmõ seçecek olsalardõ, 
bu yatõrõmdan bekleyecekleri getiri oranõdõr. Bu oran, benzer varlõklara ilişkin cari piyasa 
işlemlerinin gerçekleştiği orandan ya da hizmet potansiyeli ve incelenen varlõğa ait risk 
açõsõndan benzeyen tek bir varlõğa veya bir varlõk portföyüne sahip, borsaya kayõtlõ bir 
işletmenin ağõrlõklõ ortalama sermaye maliyetinden yola çõkõlarak tahmin edilir.  

Piyasadan varlõğa özgü bir oran doğrudan elde edilemediği zaman, işletme iskonto 
oranõnõ tahmin etmek için onun yerine geçebilen oranlarõ kullanõr. Amaç, mümkün 
olduğunca varlõğõn faydalõ ömrünün sonuna kadarki dönemlere ilişkin paranõn zaman 
değerine ve gelecekteki nakit akõmlarõnõn tutar veya zamanlama açõsõndan tahminlerden 
farklõ olma risklerine ilişkin bir piyasa değerlendirmesinde bulunmaktõr. 

Başlangõç olarak, işletme aşağõdaki oranlarõ dikkate alabilir: 
a) İşletmenin, �sermaye varlõklarõnõ fiyatlama modeli� gibi teknikler kullanõlarak 

belirlenen, ağõrlõklõ ortalama sermaye maliyeti,  
b) İşletmenin marjinal borçlanma oranõ,  
c) Diğer piyasa borçlanma oranlarõ. 
Bu oranlar piyasanõn, tasarlanan nakit akõmlarõyla ilişkili özel riskleri 

değerlendirme yöntemini yansõtmak ve tasarlanan nakit akõmlarõyla ilişkili olmayan riskleri 
dikkate almamak amacõyla düzeltilir. 

Ülke riskleri, kur riskleri, fiyat riskleri ve nakit akõmõ riskleri gibi riskler göz 
önünde bulundurulur. 

Mükerrerliği önlemek için, iskonto oranõ, gelecekteki nakit akõmlarõ tahminlerinin 
düzeltilmesi amacõyla dikkate alõnan riskleri yansõtmamalõdõr. 
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İskonto oranõ, işletmenin sermaye yapõsõndan ve varlõğõn alõmõnõ finanse etme 
yönteminden bağõmsõzdõr, çünkü varlõktan doğmasõ beklenen gelecekteki nakit akõmlarõ 
varlõğõn alõmõnõ finanse etme yöntemine bağlõ değildir. 

İskonto oranõ vergi sonrasõ esasõna dayanõyorsa, bu esas vergi öncesi oranõ 
yansõtacak şekilde düzeltilir. 

İşletme, bir varlõğõn kullanõm değerine ilişkin tahmin yaparken normal olarak tek 
bir iskonto oranõ kullanõr. Ancak, kullanõm değerinin, ayrõ dönemler için risklerde bir 
farklõlõğa ya da faiz oranlarõnõn vade yapõsõna duyarlõ olduğu durumlarda, farklõ gelecek 
dönemler için ayrõ iskonto oranlarõ kullanõr.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Değer Düşüklüğünün Mali Tablolara Alõnmasõ ve Değerlemesi  
 
Değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi 
Madde 219. Bu bölüm, bir varlõk için değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmasõ 

ve değerlemesinde uyulmasõ gereken kurallarõ düzenleyen hükümleri içerir. Bir nakit üreten 
birim için değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi ise bu Kõsmõn �Nakit 
üreten birim için değer düşüklüğü� başlõklõ maddesinde ele alõnmõştõr. Varlõğõn geri 
kazanõlabilir tutarõ ancak kayõtlõ değerinden düşükse, varlõğõn kayõtlõ değeri geri kazanõlabilir 
tutarõna indirilir. Bu indirim bir değer düşüklüğüdür. 

Varlõk, bu Tebliğde yer alan diğer Kõsõmlarõ uyarõnca yeniden değerlenmiş tutarõ 
ile izlenmiyorsa, değer düşüklüğü derhal gelir tablosuna gider olarak yansõtõlmalõdõr. 
Yeniden değerlenmiş varlõğa ait her değer düşüklüğü, Tebliğin diğer Kõsõmlarõ uyarõnca, 
yeniden değerleme azalõşõ olarak işleme tabi tutulur. 

Yeniden değerlenmiş bir varlõktaki değer düşüklüğü gelir tablosuna gider olarak 
yansõtõlõr. Ancak, yeniden değerlenmiş varlõktaki değer düşüklüğü, varlõğõn yeniden 
değerleme fonu hesabõnda tutulan tutarõnõ aşmadõğõ sürece, direkt olarak varlõğa ilişkin söz 
konusu hesaptan düşülür.  

Değer düşüklüğü için tahmin edilen tutar varlõğõn kayõtlõ değerinden büyük olduğu 
zaman, işletme, ancak, Tebliğde yer alan diğer Kõsõm hükümleri gerektiriyorsa, bunu bir 
yükümlülük olarak mali tablolara alõr. 

Değer düşüklüğü mali tablolara alõndõktan sonra, varlõğa ilişkin itfa tutarõ, gelecek 
dönemlerde, varlõğõn, hurda değeri(varsa) düşüldükten sonraki düzeltilmiş kayõtlõ değerini 
kalan faydalõ ömrü boyunca sistematik olarak dağõtmak amacõyla düzeltilir.  

Değer düşüklüğü mali tablolara alõnmõşsa, ilgili tüm ertelenmiş vergi alacaklarõ 
veya borçlarõ, varlõğõn düzeltilmiş kayõtlõ değeri ile varlõğa ilişkin vergi bazõnõn 
karşõlaştõrõlmasõ yoluyla, Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõ 
uyarõnca belirlenir.  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Nakit Üreten Birimler  
 
Nakit üreten birimler 
Madde 220.  Bu bölüm, varlõğõn ait olduğu nakit üreten birimleri tespit etmede ve 

nakit üreten birimlerin kayõtlõ değerini belirlemede ve bunlara ait değer düşüklüğünü mali 
tablolara almada, uyulmasõ gerekli olan kurallarõ düzenler. 

 
Varlõğõn ait olduğu nakit üreten birimin tespiti 
Madde 221. Bir varlõkta değer düşüklüğü olabileceğine ilişkin herhangi bir 

gösterge varsa, varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõ tahmin edilir. Varlõğõn geri kazanõlabilir 



 

 
97

tutarõnõ tahmin etmek mümkün değilse, işletme varlõğõn ait olduğu nakit üreten birimin geri 
kazanõlabilir tutarõnõ belirler. 

Aşağõda yer alan hususlar mevcutsa, tek  bir varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõ 
belirlenemez: 

a) Varlõğõn sürekli kullanõmõndan gelecek nakit akõmlarõnõn ihmal edilebilir bir 
tutar olacağõna yönelik tahmin bile yapõlamadõğõ durumlarda olduğu gibi varlõğõn kullanõm 
değeri net satõş fiyatõna yakõn bir şekilde tahmin edilemiyorsa,   

b) Varlõk sürekli kullanõmõndan, diğerlerininkinden önemli ölçüde bağõmsõz olarak 
nakit girişi üretemiyorsa. Bu gibi durumlarda, kullanõm değeri, ve dolayõsõyla, geri 
kazanõlabilir tutarõ sadece varlõğõn nakit üreten birim için belirlenebilir. 

Bir varlõğõn nakit üreten biriminin tespiti takdire dayanõr. Tek bir varlõk için geri 
kazanõlabilir tutar belirlenemiyorsa, işletme, sürekli kullanõmõndan, önemli ölçüde bağõmsõz 
olarak nakit girişleri üreten en düşük seviyedeki varlõk kümesini tespit eder. 

Varlõğõn sürekli kullanõmõndan sağlanan nakit girişleri, mali tablo hazõrlayan 
işletmenin dõşõndaki taraflardan elde edilen nakit ve nakit benzeri girişlerden oluşmaktadõr. 
Varlõktan veya varlõk grubundan nakit girişlerinin diğer varlõklardan veya varlõk grubundan 
önemli ölçüde bağõmsõz olup olmadõğõnõ tespit ederken, işletme, yönetimin işletme 
faaliyetlerini ne şekilde kontrol ettiği veya işletmenin varlõklarõnõ ve faaliyetlerini devam 
ettirme veya elden çõkarma hususlarõnda nasõl karar aldõklarõ da dahil olmak üzere çeşitli 
faktörleri göz önünde bulundurur.  

Bir varlõk veya varlõk grubu tarafõndan üretilen ürünler için aktif bir piyasa 
mevcutsa, bu varlõk veya varlõk grubu, ürünlerin bir Kõsmõ ya da tümü işletme içinde 
kullanõlacak olsa bile, nakit üreten birim olarak tanõmlanmalõdõr. Böyle bir durum mevcut 
ise, ürünün gelecekteki piyasa fiyatlarõna ilişkin yönetimin en iyi tahmini: 

a)Ürünün işletme içi kullanõmõ ile alakalõ gelecekteki nakit girişlerini tahmin 
ederken, nakit üreten birimin kullanõm değerinin belirlenmesinde, 

b)Ürünün işletme içi kullanõmõ ile alakalõ gelecekteki nakit çõkõşlarõnõ tahmin      
ederken, işletmenin diğer nakit üreten birimlerinin kullanõm değerinin belirlenmesinde, 

kullanõlmalõdõr. 
Bir varlõk veya varlõk grubu tarafõndan üretilen ürünlerin bir Kõsmõ ya da tümü, 

işletmenin diğer birimleri tarafõndan kullanõlsa bile, bu varlõk veya varlõk grubu, işletme bu 
ürünleri aktif bir piyasada satabilirse, ayrõ bir nakit üreten birimi oluşturur. Bunun nedeni, bu 
varlõk veya varlõk grubunun sürekli kullanõmdan, diğer varlõklar veya varlõk 
gruplarõnõnkinden önemli ölçüde bağõmsõz nakit girişleri üretebilmesidir. İşletme, böyle bir 
nakit üreten birim ile alakalõ, finansal bütçelere dayanan bir bilgiyi kullanõrken; işletme 
içinde geçerli olan fiyatlar, yönetimin, nakit üreten birimin ürününün gelecekteki piyasa 
fiyatlarõna ilişkin en iyi tahminini yansõtmõyorsa, söz konusu bilgiyi buna göre düzeltmelidir. 

Bir değişiklik olduğu kanõtlanmadõğõ sürece, nakit üreten birimler, aynõ varlõk ya da 
varlõk çeşitleri için dönemden döneme tutarlõ olarak belirlenir.  

Eğer işletme, varlõğõn, önceki dönemlerinkinden farklõ bir nakit üreten birime ait 
olduğunu, veya nakit üreten birim için bir araya getirilen varlõk çeşitlerinin değişmiş 
olduğunu belirlerse; Bu Kõsmõn �Kamuya açõklanacak hususlar� bölümü uyarõnca , nakit 
üreten birim için bir değer düşüklüğü kaydedilmesine ya da iptal edilmesine ve bu zararõn 
bütün işletmenin mali tablolarõ için önem arz etmesine bağlõ olarak belirli açõklamalar 
yapõlmasõnõ gerektirir.   

 
Nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõ ve kayõtlõ değeri 
Madde 222. Nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõ, net satõş fiyatõ ile 

kullanõm değerinin yüksek olanõdõr. Nakit üreten biriminin geri kazanõlabilir tutarõnõ 
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belirlemek adõna, bu Kõsmõn �Geri kazanõlabilir tutarõn ölçümü� başlõklõ maddesinde yer 
alan �bir varlõk� kavramõ �nakit üreten birim� kavramõ olarak kabul edilir. 

Nakit üreten birimin kayõtlõ değeri, geri kazanõlabilir tutarõn belirlenmesindeki 
yöntem ile uyumlu olarak belirlenir. 

Nakit üreten birimin kayõtlõ değeri: 
a) Sadece, nakit üreten birim ile doğrudan ilişkilendirilebilen ya da bu birime 

makul ve tutarlõ bir esasla tahsis edilebilen ve nakit üreten birimin kullanõm değerinin 
belirlenmesinde tahmin edilen gelecekteki nakit girişlerini üretecek varlõklarõn kayõtlõ 
değerini içerir, 

b) Nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõ, kaydedilmiş herhangi bir 
yükümlülük olmadan belirlenebiliyorsa, bu yükümlülüğün kayõtlõ değerini içermez. 

Bunun nedeni, nakit üreten birimin net satõş fiyatõnõn ve kullanõm değerinin, nakit 
üreten birimin bir parçasõ olmayan varlõklarla ve mali tablolara önceden alõnmõş 
yükümlülükler ile alakalõ olan nakit akõmlarõ hariç tutularak belirlenmesidir. 

Varlõklarõn geri kazanõlabilirlik değerlendirmesi amacõyla bir araya getirildiği 
yerlere, nakit üreten birimde sürekli kullanõmdan ilgili nakit girişleri akõşõnõ üreten tüm 
varlõklar dahil edilir. Aksi takdirde, nakit üreten birim, aslõnda bir değer düşüklüğüne 
uğramõş olmasõna rağmen, tamamen geri kazanõlabilir gözükebilir. Bazõ durumlarda, belirli 
varlõklar, nakit üreten birimin tahmini gelecekteki nakit akõmlarõna katkõda bulunsa da, 
makul ve tutarlõ bir esasla nakit üreten birime tahsis edilemezler. Bu, şerefiye veya merkez 
büro varlõklarõ gibi şerefiye dõşõ varlõklar için geçerli bir durumdur. Bu bölümün �Şerefiye� 
ve �Şerefiye dõşõ varlõklar� başlõklõ maddeleri, bir nakit üreten birimi değer düşüklüğü için 
test etmede bu gibi varlõklarõn nasõl ele alõnacağõnõ belirten hükümleri içerir. 

Nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõnõ belirlemek amacõ ile kayõtlara 
alõnmõş belirli yükümlülükleri göz önünde bulundurmak gerekebilir. Bu, nakit üreten birimin 
elden çõkarõlmasõ, alõcõnõn bir yükümlülüğü devralmasõnõ gerektiriyorsa ortaya çõkabilir. Bu 
durumda, nakit üreten birimin net satõş fiyatõ, elden çõkarma maliyetleri düşüldükten sonra 
kalan, nakit üreten birimin varlõklarõnõn ve söz konusu yükümlülüğün tahmini satõş fiyatõdõr. 
Nakit üreten birimin kayõtlõ değeri ile geri kazanõlabilir tutarõ arasõnda anlamlõ bir 
karşõlaştõrma yapõlabilmesi için, nakit üreten birimin kullanõm değeri ve kayõtlõ değerinin 
belirlenmesinde yükümlülüğün kayõtlõ değeri düşülür. 

Uygulamada, nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõ, bazen, nakit üreten 
birimin bir parçasõ olmayan varlõklarõn ya da mali tablolara önceden alõnmõş 
yükümlülüklerin göz önünde bulundurulmasõndan sonra belirlenir. Bu gibi durumlarda, nakit 
üreten birimin kayõtlõ değeri, söz konusu varlõklarõn kayõtlõ değeri kadar artõrõlõp 
yükümlülüklerin kayõtlõ değeri kadar da azaltõlõr. 

 
Şerefiye 
Madde 223. Bir varlõğõn iktisabõndan doğan şerefiye, iktisap eden tarafõndan, 

gelecek ekonomik fayda beklentisine istinaden yapõlan bir ödemeyi temsil eder. Gelecek 
ekonomik faydalar, iktisap edilen varlõklar arasõndaki sinerjiden veya mali tablolara tek 
başlarõna alõnabilme niteliği olmayan varlõklardan kaynaklanabilir. Şerefiye, diğer 
varlõklardan ya da varlõk gruplarõndan bağõmsõz olarak nakit akõmlarõ üretemez, ve bu 
nedenle, tek başõna bir varlõk olarak şerefiyenin geri kazanõlabilir tutarõ belirlenemez. Bunun 
sonucunda, eğer şerefiyenin değer düşüklüğüne uğrayacağõna ilişkin bir gösterge varsa, geri 
kazanõlabilir tutar, şerefiyenin ait olduğu nakit üreten birim için belirlenir. Bu tutar, 
sonradan, nakit üreten birimin kayõtlõ değeri ile karşõlaştõrõlõr ve �Nakit üreten birim için 
değer düşüklüğü� başlõklõ maddenin birinci fõkrasõna uygun olarak tüm değer düşüklüğü 
mali tablolara yansõtõlõr. 



 

 
99

Nakit üreten birimi değer düşüklüğü için test ederken, işletme, bu nakit üreten 
birim ile alakalõ şerefiyenin mali tablolara kaydedilip kaydedilmediğini tespit etmek 
zorundadõr. Eğer böyle bir durum mevcut ise, işletme: 

a) �aşağõdan yukarõya� testini uygular. Bir diğer ifade ile, işletme: 
                     1-Şerefiyenin kayõtlõ değerinin inceleme altõndaki nakit üreten birime makul ve 
tutarlõ bir esasla tahsis edilip edilemeyeceğini tespit eder; ve 
                     2-Daha sonra, inceleme altõndaki nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõnõ, 
kayõtlõ değeri (varsa, tahsis edilmiş şerefiyenin kayõtlõ değeri de dahil) ile karşõlaştõrõr ve 
�Nakit üreten birimler: nakit üreten birim için değer düşüklüğü� başlõklõ maddenin birinci 
fõkrasõna uygun olarak tüm değer düşüklüğünü mali tablolara yansõtõr. 

İşletme, �aşağõdan yukarõya� testinin ikinci basamağõnõ, şerefiyenin kayõtlõ 
değerinin hiçbir tutarõ inceleme altõndaki nakit üreten birime makul ve tutarlõ bir esasla 
tahsis edilemiyor olsa bile, uygulamak zorundadõr. 

b) �Aşağõdan yukarõya� testini uygularken, eğer işletme, şerefiyenin kayõtlõ 
değerini inceleme altõndaki nakit üreten birime makul ve tutarlõ bir esasla tahsis edemiyorsa, 
ayrõca bir �yukarõdan aşağõya� testi uygular. Diğer  bir ifade ile: 

       1-İnceleme altõndaki nakit üreten birimi içeren ve şerefiyenin kayõtlõ değerinin 
kendisine makul ve tutarlõ bir esasla tahsis edilebilen en küçük nakit üreten birimi (�daha 
büyük� olan bir nakit üreten birim) tespit etmelidir; ve 

       2-Daha sonra, bu �daha büyük� olan nakit üreten birimin geri kazanõlabilir 
tutarõ ile kayõtlõ değerini (tahsis edilmiş şerefiyenin kayõtlõ değeri de dahil) karşõlaştõrõr ve 
�Nakit üreten birimler: nakit üreten birim için değer düşüklüğü� başlõklõ maddenin birinci 
fõkrasõna uygun olarak tüm değer düşüklüğünü mali tablolara yansõtõr. 

Nakit üreten birim değer düşüklüğü için ne zaman test edilirse edilsin, işletme nakit 
üreten birim tarafõndan üretilecek gelecek nakit akõmlarõ ile ilişkili her şerefiyeyi göz önünde 
bulundurur. Eğer şerefiye makul ve tutarlõ bir esasla tahsis edilebiliyorsa, işletme yalnõzca 
�aşağõdan yukarõya� testini uygular. Eğer tahsis edilemiyorsa, işletme hem �aşağõdan 
yukarõya� hem de �yukarõdan aşağõya� testini uygular.  

 �Aşağõdan yukarõya� testi işletmenin, makul ve tutarlõ bir esasla tahsis edilebilen 
şerefiye için de dahil olmak üzere, nakit üreten birim için mevcut olan her değer 
düşüklüğünü mali tablolara yansõtmasõnõ sağlar. �Aşağõdan yukarõya� testinde şerefiyeyi 
makul ve tutarlõ bir esasla tahsis etmenin uygulanabilir olmadõğõ zamanlarda, �aşağõdan 
yukarõya� ile �yukarõdan aşağõya� testlerinin birleşimi, işletmenin: 

a) İlk olarak, şerefiyeninki hariç, nakit üreten birim için mevcut olan her değer 
düşüklüğünü, 

b) Daha sonra da, şerefiye için mevcut olan her değer düşüklüğünü mali tablolara 
yansõtmasõnõ sağlar. İşletme, �aşağõdan yukarõya� testini ilk olarak değer düşüklüğüne 
uğrayabilecek tüm varlõklara uyguladõğõndan, �yukarõdan aşağõya� testinde �daha büyük� 
olan nakit üreten birim için tespit edilmiş her değer düşüklüğü, yalnõzca o birime tahsis 
edilmiş şerefiyeyle alakalõdõr. 

Eğer �yukarõdan aşağõya� testi uygulanõyorsa, işletme, �daha büyük� olan nakit 
üreten birimin değer düşüklüğüne uğramõş olmasõna ilişkin hiçbir risk olmadõğõna dair ikna 
edici bir delil yoksa, resmi olarak �daha büyük� olan nakit üreten birimin geri kazanõlabilir 
tutarõnõ belirler. 

 
Şerefiye dõşõ varlõklar 
Madde 224. Şerefiye dõşõ varlõklar, merkez binasõ veya işletmenin bir bölümü, 

bilgi-işlem ekipmanõ veya araştõrma merkezi gibi grup ya da bölüm varlõklarõnõ içerir. Bir 
varlõğõn, nakit üreten birime ilişkin şerefiye dõşõ varlõklara dair bu Kõsõmda yer alan tanõmõnõ 
karşõlayõp karşõlamadõğõnõ işletmenin yapõsõ belirler. Şerefiye dõşõ varlõklarõn en önemli 
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özellikleri, diğer varlõk veya varlõk gruplarõndan bağõmsõz olarak nakit girişleri 
üretememeleri ve kayõtlõ değerlerinin inceleme altõndaki nakit üreten birim ile tamamen 
ilişkilendirilememeleridir. 

Şerefiye dõşõ varlõklar ayrõ nakit girişleri üretemediğinden, tek başõna bir şerefiye 
dõşõ varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõ, yönetim varlõğõ elden çõkarmaya karar vermemişse, 
belirlenemez. Bunun sonucunda, eğer şerefiye dõşõ varlõğõn değer düşüklüğüne uğrayacağõna 
dair bir gösterge varsa, geri kazanõlabilir tutar şerefiye dõşõ varlõğõn ait olduğu nakit üreten 
birim için, bu birimin kayõtlõ değeri ile karşõlaştõrõlarak belirlenir ve her değer düşüklüğü 
�Nakit üreten birimler: nakit üreten birim için değer düşüklüğü� başlõklõ maddenin birinci 
fõkrasõna uygun olarak kayõtlara alõnõr. 

Nakit üreten birimi değer düşüklüğü için test ederken, işletme inceleme altõndaki 
nakit üreten birime ait tüm şerefiye dõşõ varlõklarõ tespit eder. Tespit edilmiş her bir şerefiye 
dõşõ varlõk için, işletme bu Kõsmõn �Şerefiye� başlõklõ  maddesini uygulamalõdõr. Diğer bir 
ifade ile şerefiye dõşõ varlõğõn kayõtlõ değeri inceleme altõndaki nakit üreten birime makul ve 
tutarlõ bir esasla tahsis edilebiliyorsa, yalnõzca �aşağõdan yukarõya� testi; tahsis edilemiyorsa, 
hem �aşağõdan yukarõya�  hem de �yukarõdan aşağõya� testi uygulanõr. 

 
Nakit üreten birim için değer düşüklüğü 
Madde 225. Nakit üreten birim için değer düşüklüğü, ancak, birimin geri 

kazanõlabilir tutarõ kayõtlõ değerinden düşük olduğunda mali tablolara alõnõr. Değer 
düşüklüğü, birim varlõklarõnõn kayõtlõ değerlerini azaltmak amacõyla ilk olarak, varsa, nakit 
üreten birime tahsis edilmiş şerefiyeye ve daha sonra, birimdeki her bir varlõğõn kayõtlõ 
değerine dayanarak oransal olarak diğer varlõklara tahsis edilir. Kayõtlõ değerlerdeki bu 
azaltmalar tek başõna varlõklardaki değer düşüklüğü olarak ele alõnõr ve �Değer 
düşüklüğünün mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi� başlõklõ maddenin ilgili fõkrasõna 
uygun olarak mali tablolara alõnõr. 

Değer düşüklüğünü, bu maddenin birinci fõkrasõ uyarõnca tahsis ederken, varlõğõn 
kayõtlõ değerindeki azaltma:  

a) Belirlenebiliyorsa net satõş fiyatõndan, 
b) Belirlenebiliyorsa kullanõm değerinden, ve 
c) Sõfõrdan 
en yükseğinin altõna inmemelidir. 
Varlõğa başka türlü tahsis edilmiş olan değer düşüklüğü tutarõ birimin diğer 

varlõklarõna oransal olarak tahsis edilmelidir.  
Nakit üreten birime tahsis edilmiş şerefiye, yapõsõ gereği, birimin diğer 

varlõklarõnõn kayõtlõ değerlerinden önce azaltõlõr. 
Nakit üreten birimdeki her bir varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõ tahmin etmenin 

pratik bir yolu yoksa, bu Kõsõm değer düşüklüğünün birimin varlõklarõ arasõnda ihtiyari 
tahsisini gerektirir, çünkü nakit üreten birimin tüm varlõklarõ birlikte çalõşmaktadõrlar. 

Tek bir varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõ belirlenemiyorsa: 
a) Varlõğõn kayõtlõ değeri, net satõş fiyatõnõn ve bu maddenin ilk iki fõkrasõnda 

belirtilen tahsis etme prosedürünün verdiği sonuçlarõn yüksek olanõndan daha büyükse değer 
düşüklüğü mali tablolara alõnmalõdõr;  

b) İlgili nakit üreten birim değer düşüklüğüne uğramadõysa varlõk için değer 
düşüklüğü mali tablolara alõnmaz. Bu, varlõğõn net satõş fiyatõ kayõtlõ değerinden düşük olsa 
bile geçerlidir. 

Bu maddenin ilk iki fõkrasõ uygulandõktan sonra, ancak, Tebliğin diğer 
Kõsõmlarõnda yer alan hükümler gerektiriyorsa, nakit üreten birime ilişkin değer 
düşüklüğünün her bakiye tutarõ için bir yükümlülük mali tablolara alõnõr. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Değer Düşüklüğünün İptali  
 
Değer düşüklüğünün iptali 
Madde 226. Bu madde, önceki yõllarda bir varlõk ya da nakit üreten birimi için 

mali tablolara alõnmõş bir değer düşüklüğünün iptaline ilişkin esaslarõ düzenler. Bu 
hükümler, hem ayrõ bir varlõk için hem de nakit üreten birim için eşanlamlõ olarak �bir 
varlõk� kavramõnõ kullanmaktadõr. İlave hükümler, tek bir varlõk için �Tek bir varlõk için 
değer düşüklüğünün iptali� başlõklõ maddede; nakit üreten birim için �Nakit üreten birim için 
değer düşüklüğünün iptali� başlõklõ maddede ve şerefiye için �Şerefiye için değer 
düşüklüğünün iptali� başlõklõ maddede düzenlenmiştir. İşletme, her bir bilanço tarihinde, bir 
varlõğa ilişkin önceki yõllarda mali tablolara alõnmõş değer düşüklüğünün daha fazla mevcut 
olamayacağõna ya da azalmõş olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadõğõnõ 
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, işletme o varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõ 
tahmin eder. 

Bir varlõğa ilişkin önceki yõllarda mali tablolara alõnmõş değer düşüklüğünün daha 
fazla mevcut olamayacağõna ya da azalmõş olduğuna dair herhangi bir gösterge olup 
olmadõğõnõ değerlendirirken, işletme, asgari olarak, aşağõdaki göstergeleri göz önünde 
bulundurur: 

A-Dõş Kaynaklõ Bilgiler: 
a) Dönem boyunca varlõğõn piyasa değeri önemli derecede artmõştõr; 
b) İşletmenin faaliyet gösterdiği piyasada, teknolojik, ekonomik veya hukuki 

ortamda ya da varlõğõn ithaf edildiği piyasada, dönem boyunca işletme için olumlu etkileri 
olan önemli değişiklikler ortaya çõkmõştõr, ya da yakõn gelecekte çõkacaktõr;  

c) Piyasa faiz oranlarõ ya da yatõrõm karlõlõğõ oranlarõ dönem boyunca düşmüştür, 
ve bu düşüşler muhtemelen varlõğõn kullanõm değerini belirlemede kullanõlan iskonto oranõnõ 
değiştirmekte ve varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõ önemi derecede artõrmaktadõr. 

B-İç Kaynaklõ Bilgiler: 
a) Varlõğõn şimdiki veya beklenen kullanõm derecesinde ya da kullanõm şeklinde 

dönem boyunca işletme için olumlu etkileri olan önemli değişiklikler ortaya çõkmõştõr, ya da 
yakõn gelecekte çõkmasõ beklenmektedir. Bu değişiklikler, kendisine önceden atfedilen 
performans standardõnõ aşmasõ için, varlõğõn geliştirilmesi ya da artõrõlmasõna yönelik dönem 
boyunca katlanõlmõş olan yatõrõm harcamalarõnõ veya varlõğõn ait olduğu faaliyetin 
durdurulmasõna ya da yeniden yapõlandõrõlmasõna ilişkin bir taahhüdünü içerir;  

b) İşletmenin faaliyet raporlarõndan, varlõğõn ekonomik performansõnõn 
beklenenden daha iyi olduğuna ya da olacağõna işaret eden kanõt elde edilebilmektedir 

Değer düşüklüğündü potansiyel bir azalõşõn bir önceki fõkrada yer alan göstergeleri, 
asõl olarak, bu Kõsmõn �Değer düşüklüğüne uğramõş olan varlõklarõn tespiti� başlõklõ 
maddede sayõlan potansiyel bir değer düşüklüğüne ilişkin göstergeleri yansõtõr. Önceki 
yõllarda mali tablolara alõnmõş bir değer düşüklüğünün iptaline ihtiyaç duyulup 
duyulamayacağõnõn ve belirlenen varlõğõn geri kazanõlabilir değerinin tespit edilmesinde 
�önemlilik kavramõ� uygulanõr.  

Bir varlõğa ilişkin önceki yõllarda mali tablolara alõnmõş değer düşüklüğünün daha 
fazla mevcut olamayacağõna ya da azalmõş olduğuna dair herhangi bir gösterge mevcutsa, 
bu, varlõk için hiçbir değer düşüklüğü iptal edilmese bile, kalan faydalõ ömrün, itfa 
yönteminin veya hurda değerin varlõğa uygulanabilen Tebliğin diğer Kõsõmlarõnda yer alan 
hükümler uyarõnca, gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğine işaret edebilir. 

Önceki yõllarda varlõk için mali tablolara alõnan bir değer düşüklüğü, ancak, en son 
değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmasõndan beri varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõ 
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belirlemede kullanõlan tahminlerde bir değişiklik olmuşsa iptal edilmelidir. Böyle bir durum 
mevcut ise, varlõğõn kayõtlõ değeri geri kazanõlabilir değerine kadar artõrõlõr. Bu artõş değer 
düşüklüğünün iptalidir. 

Değer düşüklüğünün iptali, işletmenin varlõk için değer düşüklüğünü mali tablolara 
aldõğõ son tarihten sonra varlõğõn tahmini hizmet potansiyelinde satõştan veya kullanõmõndan 
kaynaklanan bir artõşõ yansõtõr. İşletme, tahmini hizmet potansiyelindeki artõşa sebep olan 
tahminlerdeki değişiklikleri tespit eder. 

Tahminlerdeki değişikliklere ilişkin örnekler aşağõdakileri içerir:     
a) Geri kazanõlabilir tutarõn temelindeki bir değişiklik; 
b) Geri kazanõlabilir tutar kullanõm değerine dayandõysa: tahmini gelecek nakit 

akõmlarõnõn ya da iskonto oranõnõn tutarõnda veya zamanlamasõndaki bir değişiklik; veya 
c) Geri kazanõlabilir tutar net satõş fiyatõna dayandõysa: net satõş fiyatõnõn 

bileşenlerinin tahminindeki bir değişiklik. 
Yakõnlaştõkça gelecekteki nakit akõmlarõnõn bugünkü değeri arttõğõ için, varlõğõn 

kullanõm değeri kayõtlõ değerinden büyük duruma gelebilir. Ancak, varlõğõn hizmet 
potansiyeli artmamõştõr. Bu nedenle, varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõ kayõtlõ değerini aşsa 
bile, değer düşüklüğü, yalnõzca zamanõn geçmesinden (bazen iskontonun çözülmesi olarak 
adlandõrõlõr) ötürü iptal edilmez.  

 
Tek bir varlõk için değer düşüklüğünün iptali 
Madde 227. Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlõğõn kayõtlõ değerinde 

meydana gelen artõş, önceki yõllarda hiç değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmamõş 
olmasõ halinde belirlenmiş olacak kayõtlõ değeri aşmamalõdõr. 

 Önceki yõllarda hiç değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmamõş olmasõ halinde 
belirlenmiş olacak kayõtlõ değeri aşan, varlõğõn kayõtlõ değerindeki her artõş bir yeniden 
değerlemedir. Böyle bir yeniden değerlemenin muhasebeleştirilmesinde, o varlõk için 
uygulanabilen Tebliğ Kõsmõ hükümleri geçerlidir. 

Varlõk, bu Tebliğin başka bir Kõsmõnõn hükümleri uyarõnca yeniden değerlenmiş 
tutarõnda izlenmiyorsa, değer düşüklüğünün iptali derhal gelir tablosuna gelir olarak 
yansõtõlõr. Yeniden değerlenmiş bir varlõğa ilişkin değer düşüklüğünün iptali söz konusu 
diğer Tebliğ Kõsmõ hükümleri uyarõnca bir yeniden değerleme artõşõ olarak işlem görmelidir. 

Yeniden değerlenmiş bir varlõğa ilişkin değer düşüklüğünün iptali, yeniden 
değerleme değer artõşõ başlõğõ altõnda doğrudan öz sermaye hesap grubuna yansõtõlõr. Ancak, 
aynõ yeniden değerlenmiş varlõğa ilişkin değer düşüklüğü önceden gelir tablosuna gider 
olarak yansõtõlmõşsa, bu kaybõn iptali gelir tablosuna gelir olarak yansõtõlõr. 

Değer düşüklüğünün iptali mali tablolara alõndõktan sonra, varlõğa ilişkin itfa, 
varlõğõn hurda değeri düşüldükten sonra kalan yenilenmiş kayõtlõ değerini kalan faydalõ ömrü 
üzerinden sistematik olarak tahsis etmek amacõyla gelecek dönemlerde düzeltilir.  

 
Nakit üreten birim için değer düşüklüğünün iptali 
Madde 228. Nakit üreten birim için değer düşüklüğünün iptali, birimin 

varlõklarõnõn kayõtlõ değerlerini artõrmasõ amacõyla aşağõdaki sõrayla tahsis edilir: 
a) İlk olarak, şerefiye dõşõndaki varlõklara, birim varlõklarõnõn kayõtlõ değerlerine 

dayanarak, oransal olarak;  
b) Daha sonra, �Şerefiye için değer düşüklüğünün iptali� başlõklõ  maddedeki 

gerekler karşõlanmõşsa, nakit üreten birime tahsis edilmiş şerefiyeye. 
Kayõtlõ değerlerdeki bu artõşlar, tek bir varlõk değer düşüklüğünün iptali gibi ele 

alõnmalõ ve ilgili madde uyarõnca mali tablolara alõnõr. 
Nakit üreten birim için değer düşüklüğünün iptali bir önceki fõkra uyarõnca tahsis 

edilirken, varlõğõn kayõtlõ değeri geri kazanõlabilir tutarõnõn ve önceki yõllarda hiç değer 
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düşüklüğünün mali tablolara alõnmamõş olmasõ halinde belirlenmiş olacak kayõtlõ değerin 
düşük olanõnõn üzerine çõkacak şekilde artõrõlmamalõdõr. 

Dönem boyunca mali tablolara alõnan veya iptal edilen değer düşüklüğü toplamda 
mali tablolarda önem arz ediyorsa; bir önceki madde uyarõnca hakkõnda hiçbir bilgi 
açõklanmayan değer düşüklüğünden (iptallerinden) etkilenen ana varlõk başka türlü tahsis 
edilmiş olan nakit üreten birim için değer düşüklüğünün iptal tutarõ birimin diğer varlõklarõna 
oransal olarak tahsis edilmelidir.  

 
Şerefiye için değer düşüklüğünün iptali 
Madde 229. Bu Kõsmõn �Değer düşüklüğünün iptali� başlõklõ maddesinin ilgili 

fõkrasõnõn bir istisnasõ olarak, şerefiye için değer düşüklüğü, değer düşüklüğüne, bir daha 
gerçekleşmesi beklenmeyen istisnai bir yapõya sahip özel, dõşsal bir olay tarafõndan sebep 
olunmamõşsa ve söz konusu olayõn etkisini terse çeviren ilave dõşsal olaylar ortaya 
çõkmamõşsa sonraki dönemlerde iptal edilmez.  

�Maddi Olmayan Varlõklar� başlõklõ Kõsõm, işletme bünyesinde oluşturulan 
şerefiyenin bir varlõk olarak mali tablolara alõnmasõnõ yasaklar. Şerefiyenin geri kazanõlabilir 
tutarõndaki herhangi bir ilave artõş, artõş açõk bir şekilde istisnai bir yapõya sahip özel, dõşsal 
bir olayõn etkisinin tersine çevrilmesi ile ilgili değilse, muhtemelen işletme içinde üretilmiş 
olan şerefiyedeki artõştõr. 

Bu Kõsõm, tahminlerdeki bir değişiklikten ötürü şerefiye için değer düşüklüğünün 
iptaline izin vermez. 

Özel, dõşsal bir olay işletmenin kontrolü dõşõnda gerçekleşen bir olaydõr. İstisnai bir 
yapõya sahip dõşsal olaylara örnek olarak, şerefiyenin alakalõ olduğu işin işletme 
faaliyetlerini önemli ölçüde sekteye uğratan ya da karlõlõğõnõ azaltan yeni düzenlemeler, 
verilebilir. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 230. Her bir varlõk sõnõfõ için, mali tablolarda: 
a) Dönem boyunca gelir tablosuna yansõtõlmõş değer düşüklüğü tutarõ ve değer 

düşüklüğünün dahil olduğu gelir tablosu kalemleri; 
b) Dönem boyunca gelir tablosuna yansõtõlmõş değer düşüklüğü kayõplarõnõn iptal 

tutarõ ve dahil ettiği değer düşüklüğünün iptal edildiği gelir tablosu kalemleri; 
c) Dönem boyunca doğrudan öz sermaye hesap grubuna yansõtõlmõş değer 

düşüklüğü tutarõ; ve 
d) Dönem boyunca doğrudan öz sermaye hesap grubuna yansõtõlmõş değer 

düşüklüğü  kayõplarõnõn iptal tutarõ 
açõklanmalõdõr. 
İşletmenin faaliyetlerinde benzer özellik ve kullanõma sahip varlõklar,  varlõk 

sõnõfõnõ oluşturur.  
Birinci fõkranõn gerektirdiği bilgiler varlõk sõnõflarõ için açõklanmõş olan diğer 

bilgilerle beraber sunulabilir. Bu bilgiler, �Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõn gerektirdiği 
gibi, dönem başõnda ve sonunda, maddi varlõklarõn kayõtlõ değerlerinin mutabakatõna dahil 
edilebilir. 

�Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ� başlõklõ Kõsmõ uygulayan bir 
işletme, ana formatõna  dayanan her bir raporlanabilir bölge için; dönem boyunca gelir 
tablosuna ve öz sermaye hesap grubuna yansõtõlmõş değer düşüklüğü tutarõnõ ve değer 
düşüklüğü iptal tutarõnõ açõklamak zorundadõr. 
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Tek bir varlõk ya da nakit üreten birim için bir değer düşüklüğü mali tabloya 
alõnõrsa veya iptal edilirse ve bu bir bütün olarak mali tablo hazõrlayan işletmenin mali 
tablolarõna önemli etkide bulunursa, işletme aşağõdakileri açõklamalõdõr: 

a) Değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmasõna ya da iptaline sebebiyet veren 
olaylar ve koşullar; 

b) Mali tablolara alõnan ya da iptal edilen değer düşüklüğü tutarõ; 
c) Tek bir varlõk için; varlõğõn yapõsõ ile işletme Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre 

Raporlanmasõ� başlõklõ Kõsmõnõ uyguluyorsa, varlõğõn ait olduğu raporlanabilir bölge 
d) Nakit üreten birim için, 

                      1-Nakit üreten birime ilişkin açõklama,  
                      2-Varlõk sõnõfõ veya işletmenin ana formatõna dayanan raporlanabilir 
bölge(eğer işletme  Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ� başlõklõ Kõsmõnõ 
uyguluyorsa) tarafõndan mali tablolara alõnan ya da iptal edilen değer düşüklüğü tutarõ; ve 
                      3- Nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõnõn (varsa) bir önceki 
tahmininden beri o birimin tespiti için bir araya getirilen varlõklar değişmişse, işletme 
varlõklarõ kümelemenin önceki ve şimdiki yolunu ve nakit üreten birimi tespit yöntemindeki 
sebepleri açõklar; 

e) Varlõğõn veya nakit üreten birimin geri kazanõlabilir tutarõnõn net satõş fiyatõ ya 
da kullanõm değeri olup olmadõğõ, 

f) Geri kazanõlabilir tutar net satõş fiyatõ ise, net satõş fiyatõnõn belirlenmesinde 
kullanõlan esaslar, 

g) Geri kazanõlabilir tutar kullanõm değeri ise, kullanõm değerinin şimdiki ve 
(varsa) önceki tahmininde kullanõlan iskonto oranõ.  

Dönem boyunca mali tablolara alõnan veya iptal edilen değer düşüklüğü toplamda 
mali tablolarda önem arz ediyorsa; bir önceki madde uyarõnca hakkõnda hiçbir bilgi 
açõklanmayan değer düşüklüğünden (iptallerinden) etkilenen ana varlõk sõnõflarõ ile bir 
önceki madde uyarõnca hakkõnda hiçbir bilgi açõklanmayan değer düşüklüğünün mali 
tablolara alõnmasõna (iptaline) sebebiyet veren ana olaylarõ ve koşullara ilişkin detaylõ bir 
açõklama yapõlmalõdõr. 

İşletmeler, varlõklarõnõn veya nakit üreten birimlerin geri kazanõlabilir tutarlarõnõ 
tespit için kullandõklarõ temel varsayõmlarõ da açõklayabilirler. 

 
ONUNCU KISIM 

BORÇLANMA MALİYETLERİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 231. Bu  Kõsmõn amacõ, borçlanma maliyetlerinin muhasebesine ilişkin 

usul ve esaslarõ belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 232. Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde bu Kõsõm 

hükümleri uygulanõr.  
 
Tanõmlar 
Madde 233. Bu Kõsõmda geçen; 
Borçlanma maliyetleri: Borçlanõlan fonlar nedeniyle katlanõlan faiz ve diğer 

maliyetleri, 



 

 
105

Özellikli varlõk: Amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya satõşa hazõr hale getirilmesi 
uzun bir süreyi gerektiren varlõğõ,  

ifade eder.  
 
Borçlanma maliyetlerinin kapsamõ 
 Madde 234. Borçlanma maliyetleri arasõnda aşağõdakiler sayõlabilir:  
a) Bankalardaki mevcut hesap bakiyelerini aşacak şekilde çekilen para tutarlarõ ile 

kõsa ve uzun vadeli borçlanmalara uygulanan faizler, 
b) Borçlanmalarla ilgili iskonto ve primlerin itfalarõ, 
c) Borç anlaşmalarõna ilişkin katlanõlan ilave maliyetlerin itfalarõ, 
d) Bu Tebliğin �Kiralama İşlemleri� başlõklõ Kõsmõ ile uyumlu olarak mali tablolara 

alõnan finansal kiralama işlemlerine ilişkin finansman giderleri, 
e) Faiz maliyetlerinde bir düzeltme olarak dikkate alõndõğõ sürece, yabancõ para 

cinsinden borçlanmalar nedeniyle ortaya çõkan kur farklarõ. 
Bu Tebliğin �Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesi� 

başlõklõ Kõsmõ çerçevesinde işletmelerce enflasyon muhasebesi uygulandõğõ dönemlerde, 
borçlanma maliyetlerinin belirlenmesinde bu maliyetlerin enflasyonu aşan reel kõsmõnõn 
dikkate alõnacağõna ilişkin hüküm saklõdõr.  

 
Özellikli varlõklarõn kapsamõ 
Madde 235. Aşağõda belirtilen varlõklar özellikli varlõklara örnek olarak verilebilir:  
a) Satõlabilir hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar,  
b) Üretim tesisleri, 
c) Enerji üretim tesisleri, 
d) Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller. 
Diğer yatõrõmlar ile imal edilmesi veya üretilmesi kõsa süre alan, rutin şekilde imal 

edilen stoklar ile süreklilik arz edecek şekilde büyük miktarlarda üretilen stoklar özellikli 
varlõk olarak kabul edilmez. Elde edildiklerinde amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya satõşa 
hazõr olan varlõklar da özellikli varlõk değildir.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 
 
Temel yöntem 
Madde 236. Borçlanma maliyetleri katlanõlan dönem içerisinde gider olarak mali 

tablolara alõnõr ve buna ilişkin uygulanan muhasebe politikasõ dipnotlarda açõklanõr.  
 
Alternatif yöntem 
Madde 237. Bu yöntem uyarõnca aktifleştirilecek olanlar hariç olmak üzere, 

borçlanma maliyetleri katlanõlan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara alõnõr. 
Özellikli bir varlõğõn elde edilmesi, inşasõ veya üretimi ile doğrudan ilişkisi 

bulunan borçlanma maliyetleri o özellikli varlõğõn maliyetinin bir parçasõ olarak 
aktifleştirilir. Aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinin tutarõ bu Kõsõm hükümleri 
çerçevesinde belirlenir.  

Bu yöntemde, özellikli varlõkla doğrudan ilişkili borçlanma maliyetleri doğrudan 
ilgili bulunduğu özellikli varlõğõn maliyetine dahil edilir. Borçlanma maliyetlerinin ve bu 
maliyetlerin ilave edildiği varlõğõn işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlamasõnõn 
muhtemel olmasõ ve maliyetlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi halinde, borçlanma 
maliyetleri ilgili özellikli varlõğõn maliyetinin bir parçasõ olarak aktifleştirilir. Bunun 
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dõşõndaki borçlanma maliyetleri katlanõlan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara 
alõnõr. 

Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde işletme yönetimi tarafõndan bu 
yöntemin esas alõnmasõ durumunda; bu yöntemin, �Tutarlõlõk Kavramõ� çerçevesinde 
işletmenin tüm özellikli varlõklarõnõn elde edilmesi, inşasõ veya üretimi ile doğrudan ilgisi 
bulunan borçlanma maliyetlerinin tamamõna uygulanmasõ şarttõr. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Aktifleştirmeye İlişkin Esaslar 
 
Aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetleri 
Madde 238. Özellikli bir varlõğõn elde edilmesi, inşasõ veya üretimi ile doğrudan 

ilgisi bulunan borçlanma maliyetleri, işletmenin o özellikli varlõğa ilişkin harcamayõ 
yapmadõğõ takdirde katlanmaktan kaçõnabileceği borçlanma maliyetleridir. Bir işletmenin 
hususi olarak belirli bir özellikli varlõğõn elde edilmesi amacõyla borçlandõğõ durumlarda, o 
özellikli varlõkla doğrudan ilgisi bulunan borçlanma maliyetleri kolayca belirlenebilir. 

Bazõ durumlarda ise, belirli borçlanmalar ile özellikli bir varlõk arasõnda doğrudan 
ilişkinin ortaya çõkarõlmasõ ve işletmenin o özellikli varlõğa ilişkin harcamayõ yapmadõğõ 
takdirde katlanmaktan kaçõnabileceği borçlanmalar açõk olmayabilir. Böyle bir zorluk; 

a) Bir işletmenin finansman faaliyetlerinin merkezi olarak koordine edildiği, 
b) Grubun, değişik faiz oranlarõnda borçlanmak amacõyla çeşitli borçlanma araçlarõ 

kullandõğõ ve elde edilen fonlarõn grup içerisindeki diğer işletmelere çeşitli koşullarda 
transfer edildiği, 

c) Yüksek enflasyon veya döviz kurlarõnda önemli dalgalanmalarõn olduğu 
dönemlerde işletmelerin yabancõ para cinsinden ya da yabancõ paraya endeksli olarak 
borçlandõğõ, 

durumlarda ortaya çõkabilir. Böyle hallerde, özellikli bir varlõğõn elde edilmesiyle 
doğrudan ilgisi bulunan borçlanma maliyetlerinin tutarõnõn belirlenmesi zor olacağõndan, 
takdir mekanizmasõnõn uygun şekilde kullanõlmasõ şarttõr. 

Bir işletmenin hususi olarak belirli bir özellikli varlõğõn elde edilmesi amacõyla 
borçlandõğõ durumlar için geçerli olmak üzere, o özellikli varlõğa ilişkin aktifleştirmeye 
uygun borçlanma maliyetleri tutarõ; cari dönem süresince söz konusu borçlanmadan 
kaynaklanan gerçek borçlanma maliyetlerinden, bu borçlanmadan temin edilen fonlarõn 
varsa geçici olarak değerlendirildiği yatõrõmlardan elde edilen gelirlerin düşülmesi suretiyle 
belirlenir. 

Borçlanmalarõn özellikli bir varlõkla ilgili olarak değil de genel olarak yapõldõğõ ve 
temin edilen fonlarõn bir kõsmõnõn özellikli bir varlõğõn elde edilmesinde kullanõldõğõ, ancak o 
özellikli varlõk ile temin edilen fonlar arasõnda açõk ve doğrudan ilişki kurulamadõğõ 
durumlarda; aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinin tutarõ, o varlõğa ilişkin yapõlan 
harcamalara aktifleştirme oranõ uygulanarak belirlenir. Aktifleştirme oranõ; işletmenin 
özellikli bir varlõğõn elde edilmesine yönelik hususi borçlanmalarõ dõşõndaki, o dönem 
süresince mevcut olan borçlanmalarõna ilişkin borçlanma maliyetlerinin ağõrlõklõ 
ortalamasõdõr. Bir dönem boyunca aktifleştirilen borçlanma maliyetleri tutarõ, o dönem 
boyunca katlanõlan borçlanma maliyetlerinin tutarõnõ aşamaz.  

 
Özellikli bir varlõğõn kayõtlõ değerinin geri kazanõlabilir tutarõndan yüksek 

olmasõ 
Madde 239. Özellikli bir varlõğõn kayõtlõ değerinin veya beklenen nihai maliyetinin 

o özellikli varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõnõ veya net gerçekleşebilir değerini aşmasõ 
halinde; kayõtlõ değer bu Tebliğin diğer ilgili Kõsõmlarõnda yer alan hükümlerle uyumlu 
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olarak azaltõlõr. Bazõ durumlarda, bu değer azalõşlarõ yine bu Tebliğin diğer ilgili 
Kõsõmlarõnda yer alan hükümlerle uyumlu olarak iptal edilir.     

 
Aktifleştirmeye başlanmasõ 
Madde 240. Özellikli bir varlõğõn maliyetinin bir parçasõ olarak, borçlanma 

maliyetlerinin aktifleştirilmesine aşağõdaki durumlarda başlanõr:  
a) Varlõk için harcama yapõldõğõnda, 
b) Borçlanma maliyetleri tahakkuk ettiğinde, 
c) Amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya satõşa hazõr hale getirilmesi için gereken 

faaliyetlere başlandõğõnda.  
Özellikli bir varlõk ile ilgili olarak yapõlan harcamalar sadece; bir nakit ödemesi, 

diğer varlõklarõn transferi veya faize dayalõ borçlanma yapõlmasõ ile sonuçlanan harcamalarõ 
içerir. Özellikli varlõğa ilişkin alõnan hakedişler ile devlet teşvik ve sübvansiyonlarõ harcama 
tutarlarõndan düşülür. Önceden aktifleştirilen borçlanma maliyetleri dahil bir varlõğõn bir 
hesap dönemi içindeki ortalama kayõtlõ değeri tutarõ, ilgili dönemde işletmeler tarafõndan 
aktifleştirme oranõ uygulanacak tahmini harcama tutarõ olarak kabul edilebilir. 

Özellikli bir varlõğõn amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya satõşa hazõr hale 
getirilmesi için gerekli faaliyetler, o varlõğõn fiziki inşasõndan önceki veya sonraki 
faaliyetleri de kapsayabilir. Fiziki inşaya başlamadan önce izin alõnmasõna yönelik 
faaliyetler gibi, fiziki inşaya başlanmasõndan önceki teknik ve idari çalõşmalar bu kapsamda 
yer alõr. Ancak, bu tür faaliyetler, varlõğõn durumunu değiştiren herhangi bir üretim veya 
gelişme olmadan varlõğõn elde bulundurulmasõ durumunu kapsamaz. (Örnek; bir arazinin 
inşaata hazõr hale getirilmesi veya geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin devamõ süresince, 
borçlanma maliyetleri aktifleştirilebilirken; bu arazinin geliştirilmesine yönelik herhangi bir 
faaliyet olmaksõzõn inşaat amacõyla elde tutulmasõ durumunda, herhangi bir borçlanma 
maliyeti arazinin maliyetine dahil edilmez.) 

 
Aktifleştirmeye ara verilmesi 
Madde 241. Fiili geliştirme faaliyetlerine uzun bir süre ara verildiği dönemde 

borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi durdurulur. 
Özellikli bir varlõğõn amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya satõşa hazõr hale 

getirilmesi için gerekli faaliyetlere uzun bir süre ara verildiği dönemde, borçlanma 
maliyetleri tahakkuk edebilir. Bu tür maliyetler, kõsmen tamamlanmõş varlõklarõn elde 
bulundurulmasõndan kaynaklanan maliyetlerdir ve aktifleştirilmesi mümkün değildir. Ancak, 
önemli nitelikteki teknik ve idari çalõşmalarõn devam ediyor olmasõ halinde borçlanma 
maliyetlerinin aktifleştirilmesine ara verilmez. Ayrõca, varlõğõn amaçlandõğõ şekilde 
kullanõma veya satõşa hazõr hale getirilmesi sürecindeki geçici bir gecikmenin bu sürecin 
kaçõnõlmaz bir parçasõnõ oluşturduğu durumlarda da borçlanma maliyetlerinin 
aktifleştirilmesine devam edilir. (Örnek; stoklarõn olgunlaşmasõ için gereken dönemler 
süresince veya coğrafi bir bölgede inşa edilmekte olan köprü inşasõnõn yüksek su seviyesi 
nedeniyle geciktiği dönemler süresince o coğrafi bölgede, yüksek su seviyesinin söz konusu 
inşa döneminde olağan bir durum olmasõ halinde aktifleştirmeye devam edilir.) 

 
Aktifleştirmeye son verilmesi 
Madde 242. Özellikli bir varlõğõn amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya satõşa hazõr 

hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma 
maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. 

Özellikli bir varlõğa ilişkin gerekli fiziki inşanõn tamamlanmasõ durumunda, o 
varlõğõn amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya satõşa hazõr hale geldiği kabul edilir. Özellikli 
varlõkla ilgili rutin idari çalõşmalarõn sürdürülmesi veya kullanõma engel olmayacak 
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nitelikteki dekorasyon ve benzeri küçük faaliyetlere devam edilmesi fiziki inşanõn 
tamamlanmadõğõ şeklinde değerlendirilmez. 

Özellikli bir varlõğõn inşasõnõn bölümler halinde tamamlandõğõ ve diğer bölümlerde 
inşa faaliyetleri sürerken her bir bölümün ayrõ olarak kullanõlmasõnõn mümkün olduğu 
durumlarda; varlõğõn bir bölümünün amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya satõşa hazõr hale 
getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamama yakõn bir şekilde bitirilmesi durumunda, 
varlõğõn o bölümüne ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. (Örnek; 
her biri bağõmsõz kullanõlabilen bir kaç binadan oluşan bir iş kompleksi bu tür özellikli 
varlõklar arasõnda yer alõrken; üretim bandõ gibi, aynõ tesisin farklõ bölümlerinde birbirini 
takip eden çeşitli süreçler içeren endüstriyel bir tesisin, amaçlandõğõ şekilde kullanõma veya 
satõşa hazõr hale getirilmesi için, o tesisin her bir bölümünün bütünüyle tamamlanmõş olmasõ 
şarttõr.) 

  
Kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 243. Borçlanma maliyetlerine ilişkin aşağõda yer alan bilgilerin dipnotlarda 

açõklanmasõ zorunludur. 
a) Borçlanma maliyetlerine ilişkin benimsenen muhasebe politikasõ, 
b) Dönem boyunca aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin tutarõ, 
c) Aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinin tutarõnõn belirlenmesinde 

kullanõlan aktifleştirme oranõ. 
 

ONBİRİNCİ KISIM 
FİNANSAL ARAÇLAR 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 244. Bu Kõsmõn amacõ; bir işletmenin mali durumu, performansõ ve nakit 

akõmlarõnõ etkileyen finansal araçlar (finansal varlõklar, finansal borçlar, nakitle veya diğer 
bazõ finansal araçlarla netleştirilebilen finansal olmayan kalemlere ilişkin alõm-satõm 
sözleşmeleri) hakkõndaki bilgilerin mali tablo kullanõcõlarõ tarafõndan anlaşõlabilmesini ve 
değerlendirilebilmesini teminen; bu araçlarõn mali tablolara alõnmasõ, değerlemesi, mali 
tablolarda gösterimi ve dipnotlarda yapõlacak açõklamalara ilişkin usul ve esaslarõn 
belirlenmesidir. 

 
Kapsam 
Madde 245. Aşağõda belirtilen kalemler hariç olmak üzere, tüm işletmelerce 

finansal araçlarõn tüm çeşitlerinde bu Kõsõm hükümleri uygulanõr (Aşağõda belirtilen 
bentlerden (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri bu Kõsõm hükümlerinin tamamõnõn; bunlar 
dõşõndaki bentler ise bu Kõsmõn sadece mali tabloya alõnma ve değerlemeye ilişkin 
hükümlerinin kapsamõ dõşõndadõr.): 

a) İştirakler, bağlõ ortaklõklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki yatõrõmlar. 
Ancak, iktisap tarihini takip eden on iki ay içerisinde elden çõkarõlmak amacõyla elde edilen 
ve elde tutulanlar gibi, bu Tebliğin ilgili Kõsõmlarõnda bu Kõsõm hükümlerinin uygulanacağõ 
belirtilen iştirak, bağlõ ortaklõk veya müşterek yönetime tabi bir teşebbüsteki yatõrõma bu 
Kõsõm hükümleri uygulanõr. Bu durumda dipnotlarda, bu Kõsõmda öngörülen açõklamalarõn 
yanõnda bu Tebliğin ilgili Kõsõmlarõnda belirtilen açõklamalarõn da yapõlmasõ şarttõr. 

b) İşverenlerin çalõşanlarõna yönelik fayda planlarõndan kaynaklanan haklarõ ve 
yükümlülükleri. 
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c) Sigorta sözleşmeleri ile belirlenen haklar ve yükümlülükler. Ancak, sigorta 
sözleşmesi şeklinde düzenlenmekle birlikte esas olarak finansal risklerin transferini içeren 
finansal araçlara ve sigorta sözleşmelerinde gömülü bulunan türev araçlara bu Kõsõm 
hükümleri uygulanõr. 

d) Birleşme işlemlerinde şarta bağlõ hükümler içeren sözleşmeler. 
e) İklime dayalõ, coğrafi veya diğer fiziki değişkenlere dayanan bir ödeme 

gerektiren sözleşmeler. Ancak bu tür sözleşmelerde gömülü bulunan türev araçlara bu Kõsõm 
hükümleri uygulanõr (Örnek; bir faiz haddi swapõnõn õsõnma derecesi gibi iklimsel bir 
değişkene bağlõ olduğu durumda, bu faiz haddi swapõ bu Kõsõm kapsamõnda gömülü bir 
türev araçtõr.). 

f) Kiralama işlemlerine ilişkin haklar ve yükümlülükler. Ancak, kiraya veren 
tarafõndan mali tablolara alõnan kira alacaklarõ bu Kõsõmda öngörülen mali tablolardan 
çõkarõlmaya ilişkin hükümlere tabidir ve kiralama sözleşmelerinde gömülü bulunan türev 
araçlara bu Kõsõm hükümleri uygulanõr. 

g) Opsiyonlar, varantlar ve öz sermaye olarak sõnõflandõrõlan diğer finansal araçlar 
dahil, işletme tarafõndan çõkarõlan hisse senetleri. Ancak, bu tür araçlarõ elinde bulunduran 
işletmeler bu Kõsõm hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. 

h) İlk mali tablolara alõnmadan sonraki değerleme işlemleriyle ilgili olarak; bir 
borçlanma aracõnõn asli veya değişen koşullarõ altõnda, bir borcun vadesinde ödenmemesi 
nedeniyle finansal aracõ elinde bulunduran tarafõn katlanacağõ zararlarõ karşõlamak üzere 
belirli ödemelerin yapõlmasõnõ sağlayan finansal garanti sözleşmeleri (teminat mektuplarõ 
dahil). Bu tür bir finansal garanti sözleşmesinin ilk defa mali tablolara alõnmasõndan sonra 
ihraçcõ tarafõndan �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ 
Kõsõm hükümleri uygulanõr. Diğer taraftan, finansal garanti sözleşmelerinin belirli bir faiz 
haddi, mal veya menkul kõymet fiyatõ, kredi derecelendirmesi, döviz kuru, fiyat veya oran 
endeksleri veya diğer değişkenlerde meydana gelen değişiklikler karşõlõğõnda herhangi bir 
ödeme yapõlmasõnõ gerektirmesi halinde, bu tür sözleşmeler bu Kõsõm hükümlerine tabidir. 
(Örnek; bir borçlunun kredi derecelendirmesinin belirli bir seviyenin altõna düşmesi halinde 
ödeme yapõlmasõnõ gerektiren finansal garanti sözleşmeleri bu Kõsõm kapsamõ içerisinde yer 
alõr.) Ayrõca, bu Kõsõm, mali tablolardan çõkarõlmaya ilişkin hükümlerin bir sonucu olarak 
katlanõlan veya ertelenen finansal garanti sözleşmelerinin mali tablolara alõnmasõnõ 
gerektirir. 

i) Alõm-satõm amaçlõ olarak tutulanlar hariç, nakitle veya diğer finansal araçlarla 
netleştirilmek suretiyle kapatõlamayan kredi taahhütleri. Kredi taahhütlerinden kaynaklanan 
varlõklarõ ortaya çõkõşlarõndan hemen sonra satmakta geçmiş bir deneyimi olan işletmeler 
kredi taahhütlerinin tamamõnda bu Kõsõm hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Bir kredi 
taahhüdü, sadece kredinin taksitler halinde ödeniyor olmasõ nedeniyle netleştirilebilir olarak 
dikkate alõnmaz (Örnek; inşa süreciyle paralel olarak taksitler halinde ödenen ipotek inşaat 
kredileri). Bu Kõsõm kapsamõ içerisinde yer almayan kredi taahhütlerine ihraçcõ tarafõndan 
bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõ 
hükümleri uygulanõr. 

Mali tablolara alõnsõn veya alõnmasõn, tüm finansal araçlara bu Kõsõm hükümleri 
uygulanõr. Mali tablolara alõnan finansal araçlar, işletme tarafõndan ihraç edilen hisse 
senetleri ile finansal varlõklar ve finansal borçlarõ içerirken, belirli kredi taahhütleri gibi bazõ 
finansal araçlar mali tablolara alõnmayan finansal araçlar kapsamõ içerisinde yer alõr.  

Bu Kõsõm amaçlarõ kapsamõnda, sigorta sözleşmesi; ölüm, hastalõk, maluliyet, 
maddi varlõklarda meydana gelen hasarlar, diğer kişilere verilen zararlar ve faaliyetin yarõda 
kesilmesi dahil olmak üzere, belirli bir dönemde ortaya çõkan veya keşfedilen olay ve 
durumlar nedeniyle sigortalayan tarafõ belirli zarar risklerine maruz bõrakan bir sözleşmedir. 
Sigorta şirketleri ve diğer işletmelerce çõkarõlan finansal sigorta yenileme sözleşmeleri ve 
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garantili yatõrõm sözleşmelerinin bazõ çeşitleri gibi, sigorta sözleşmesi şeklinde 
düzenlenmekle birlikte esas olarak finansal risklerin transferini içeren finansal araçlara bu 
Kõsõm hükümleri uygulanõr. Sigorta sözleşmeleri kapsamõnda yükümlülükleri bulunan 
işletmelerce, bu tür yükümlülüklerin mali tablolarda gösteriminde ve açõklanmasõnda bu 
Kõsõm hükümlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi şarttõr.   

İklime dayalõ, coğrafi veya diğer fiziki değişkenlere dayanan bir ödeme gerektiren 
sözleşmeler sigorta poliçelerinde yoğun olarak kullanõlõr. Bu tür durumlarda, sigortalanan 
işletmenin zararõ kadar ödeme yapõlõr. Esas olarak finansal risklerin transferini içermeyen 
sigorta sözleşmeleri kapsamõndaki haklar ve yükümlülükler bu Kõsõm kapsamõ dõşõndadõr. 
İklime dayalõ, coğrafi veya diğer fiziki değişkenlere dayanan bir ödeme gerektiren bazõ 
sözleşmeler uyarõnca yapõlan ödemeler sigortalanan işletmenin zararõna bağlõ değildir; ancak 
bu tür sözleşmeler bu Kõsõm kapsamõ içerisinde yer almaz. 

Bu Kõsõm, bu Tebliğin �Hasõlat� başlõklõ Kõsmõ kapsamõndaki satõş ve hizmet 
gelirlerinin hacmine dayalõ lisans anlaşmalarõna ilişkin hükümlerinde herhangi bir değişiklik 
yapmaz.  

Bazõ durumlarda işletmeler, uzun dönemli ilişkiler kurmak ve sürdürmek amacõyla 
diğer işletmelerin hisse senetlerine stratejik yatõrõmlar yapabilir. Bu tür yatõrõmlarõn 
muhasebeleştirilmesinde öz sermaye veya oransal konsolidasyon yöntemlerinden hangisinin 
kullanõlacağõ, bu Tebliğin �Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime 
Tabi Teşebbüsler ve İştirakler� başlõklõ Kõsmõ kapsamõnda belirlenir. Öz sermaye veya 
oransal konsolidasyon yöntemlerinden herhangi birinin kullanõlmasõnõn uygun olmamasõ 
halinde, bu tür stratejik yatõrõmlara bu Kõsõm hükümleri uygulanõr. 

Bu Kõsõm kapsamõ dõşõnda yer alan sigorta sözleşmeleri ile belirlenen haklar ve 
yükümlülüklerden farklõ olarak, sigorta işletmelerine ait finansal varlõklar ve finansal borçlar 
bu Kõsõm hükümlerine tabidir. 

İşletmenin beklenen satõn alma, satma veya kullanõma ilişkin gereksinimleri 
doğrultusunda finansal olmayan bir kalemin alõnmasõ veya teslimi amacõyla yapõlan ve 
sürdürülen sözleşmeler hariç, nakit veya diğer bazõ finansal araçlarla netleştirmek suretiyle 
kapatõlabilen finansal olmayan bir kalemin alõm-satõm sözleşmeleri finansal araçlar gibi bu 
Kõsõm hükümlerine tabidir. 

Bir malõn gelecekteki bir tarihte sabit bir fiyat üzerinden alõm-satõm sözleşmeleri 
gibi, finansal olmayan bir kalemin alõm-satõm sözleşmeleri finansal araç tanõmõ içerisinde 
yer almaz. Ancak, işletmenin bu tür sözleşmelerini, nakitle (sözleşmenin karşõ tarafõna 
ödeme yapõlmasõ veya ters pozisyon sağlayan sözleşmelere taraf olunmasõ suretiyle) veya 
finansal olmayan kalemin teslim alõnarak fiyatta ya da aracõlarõn kar marjõnda meydana 
gelen kõsa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amacõyla teslimden hemen sonra satmak 
suretiyle netleştirmek hususunda geçmiş bir deneyimi bulunmasõ durumunda; bu tür bir 
sözleşme türev araç tanõmõ içerisinde yer alõr ve bu Kõsõm hükümlerine tabi olur. Bu geçmiş 
deneyim; sözleşmenin, işletmenin satõn alma, satma veya kullanõma ilişkin gereksinimleri ile 
uyumlu olarak finansal olmayan bir kalemin teslimi veya teslim alõnmasõ amacõyla 
yapõlmadõğõnõ gösterir.  

 
Tanõmlar 
Madde 246. Bu kõsõmda geçen terimler aşağõda belirtilen anlamlarõyla 

kullanõlmõştõr: 
Finansal araç: Bir işletmenin finansal varlõğõ iken diğer işletmenin finansal borcu 

veya hisse senedi olan sözleşmeler. 
Finansal varlõk: 
a) Nakit, 
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b) Bir sözleşme neticesinde, başka bir işletmeden nakit veya başka bir finansal 
varlõğõ alma hakkõ,   

c) Bir sözleşme neticesinde, başka bir işletmeyle finansal sözleşmeleri potansiyel 
olarak uygun şartlarda değiştirme hakkõ, veya 

d) Başka bir işletmenin hissesi, 
olan varlõklar. 
Finansal borç: 
a) Başka bir işletmeye nakit veya finansal araç teslim etme, veya 
b)Başka bir işletmeyle, potansiyel olarak işletmenin aleyhine olacak şekilde 

finansal araç değiştirme, 
yükümlüğü doğuran sözleşmeye dayalõ yükümlülükler. 
Hisse senedi: İşletmenin varlõklarõndan tüm yükümlülüklerini indirdikten sonra 

kalan bakiyede hak sahibi olmayõ sağlayan sözleşmeler. 
Makul değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 

etkilenmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağ. 

Piyasa değeri: Bir finansal aracõn aktif bir piyasada satõlmasõ halinde elde edilecek 
tutar veya elde edilmesi halinde ödenecek tutar. 

Türev araç: Aşağõda belirtilen özelliklerin tamamõnõ sağlayan, bu Kõsõm 
kapsamõndaki bir finansal araç veya bir diğer sözleşmedir: 

a)Aracõn değerinin belirli bir faiz haddi, menkul kõymet veya mal fiyatõ, döviz 
kuru, fiyat veya oran endeksleri, kredi derecelendirmesi veya endeksi veya benzeri 
değişkenlerde (işlemin dayandõğõ varlõk) meydana gelen değişikliklere bağlõ olarak 
değişmesi, 

b)Aracõn ilk yatõrõm gerektirmemesi veya piyasa şartlarõndaki değişikliklere benzer 
tepki vermesi beklenen diğer sözleşme tiplerine göre daha az düzeyde ilk yatõrõm 
gerektirmesi, 

c)Aracõn gereklerinin ileri bir tarihte ifa edilmesi. 
Alõm-satõm amaçlõ finansal varlõk veya finansal borçlar: İşletme tarafõndan ilk 

defa mali tablolara alõnõrken alõm-satõm amaçlõ olarak belirlenen araçlardõr. Herhangi bir 
finansal araç mali tablolara alõnõrken alõm-satõm amaçlõ olarak belirlenebilir. Finansal 
araçlar, aşağõdaki koşullarõn varlõğõ halinde alõm-satõm amaçlõ olarak sõnõflandõrõlõr:   

a)Esas olarak satmak veya geri satõn almak amacõyla elde edilmiş veya 
katlanõlmõşsa, 

b)Birlikte yönetilen ve son zamanlardaki işlem kalõbõ kõsa vadeli kar amacõ olan 
belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçasõysa, veya 

c)Bir türev araçsa (riskten korunma amaçlõ araçlar olarak belirlenen türev araçlar 
hariç). 

Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar: Belirli veya sabit ödemeleri olan, sabit 
bir vadesi bulunan ve işletmenin vadesine kadar elde bulundurma niyetinde ve yeteneğinde 
olduğu finansal araçlar. İşletme tarafõndan ilk defa mali tablolara alõnõrken; alõm-satõm 
amaçlõ, veya satõlmaya hazõr olarak belirlenen ya da işletme kaynaklõ kredi ve alacaklar 
tanõmõnõ karşõlayan araçlar bunun dõşõndadõr. 

İşletme kaynaklõ kredi ve alacaklar:  
a) İşletme tarafõndan ilk defa mali tablolara alõnõrken alõm-satõm amaçlõ veya 

satõlmaya hazõr olarak belirlenen varlõklar ile,  
b) Alõm-satõm amaçlõ olarak sõnõflandõrõlan ve hemen veya kõsa vadede tekrar 

satõlmak amacõyla elde edilen finansal varlõklar dõşõnda; daha ziyade işletmenin doğrudan 
borç vermek veya mal ve hizmet satmak suretiyle oluşan, aktif bir piyasaya kote olmayan ve 
belirli veya sabit ödemeleri olan finansal varlõklar: 
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Satõlmaya hazõr finansal varlõklar:  
a) İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan borçlar ve alacaklar,  
b)Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar veya  
c)Alõm-satõm amaçlõ olarak sõnõflandõrõlan finansal varlõklar  
dõşõndaki diğer finansal varlõklar. 
Bir finansal varlõk veya finansal borcun iskonto edilmiş maliyeti: Bir finansal 

varlõk veya finansal borcun ilk defa mali tablolara alõnõrken değerlendiği tutardan; anapara 
geri ödemelerinin düşülmesi, ilk tutar ile vade tutarõ arasõndaki farkõn etkin faiz yöntemi 
kullanõlmasõ suretiyle itfasõ sonucunda birikmiş itfa tutarõnõn eklenmesi veya düşülmesi, ve 
varlõğõn değerinin düşmesi veya nakit akõmlarõnõn tahsil edilememesi nedeniyle ortaya çõkan 
değer azalõşlarõnõn (doğrudan veya karşõlõk hesaplarõ aracõlõğõyla) düşülmesi suretiyle 
bulunan tutar.   

Etkin faiz yöntemi: Bir finansal varlõğõn veya finansal borcun etkin faiz haddi 
kullanõlmasõ suretiyle iskonto edilmiş maliyetinin ve faiz geliri veya faiz giderinin 
hesaplanmasõna ilişkin yöntem. Bir finansal varlõğõn veya finansal borcun etkin faiz haddi; 
sözleşme ile belirlenen gelecekteki nakit akõmlarõnõ, bu aracõn ilk defa mali tablolara alõnma 
tarihindeki veya uygulanabilir olmasõ durumunda piyasadaki bu tarihten sonraki en yakõn 
yeniden fiyatlama tarihindeki net kayõtlõ değerine eşitleyen iskonto oranõdõr. Taraflarca 
sözleşme kapsamõnda alõnan veya ödenen tüm tutarlar bu hesaplamaya dahil edilir. Etkin 
faiz haddinin belirlenmesi, sözleşme ile belirlenen nakit akõmlarõ tutarõndan çok tahmini 
nakit akõm tutarlarõna dayanõr; çünkü,  

a) Ön-ödemelerin tutarlarõna ve zamanlamalarõna ilişkin makul bir tahmin 
yapõlabildiği sürece, ön-ödeme riskine maruz bulunan varlõk gruplarõndan elde edilen faiz 
gelirlerinin mali tablolara alõnmasõ ve  

b) Değer düşüklüğü için toplu olarak değerlendirilen varlõk gruplarõnda meydana 
gelen değer düşüklüğünün değerlenmesi amaçlanmaktadõr. Etkin faiz haddi, bazõ durumlarda 
vadeye veya sonraki yeniden fiyatlama tarihine kadar olan getiri seviyesi olarak 
tanõmlanmakta olup; finansal varlõğõn veya finansal borcun o dönemdeki iç verim oranõna 
eşittir.  

İşlem maliyeti: Bir finansal varlõğõn veya finansal borcun alõnmasõ veya elden 
çõkarõlmasõ ile doğrudan ilişkili ilave dõş maliyet. 

Kesin taahhüt: Belirli bir kaynağõn belirli bir fiyattan ileri bir tarihte değişimini 
öngören bağlayõcõ anlaşma. 

Mali tablolardan çõkarõlma: Daha önce mali tablolara alõnan bir finansal varlõğõn 
veya finansal borcun kõsmen veya tamamen işletmenin bilançosundan çõkarõlmasõ. 

Riskten korunan kalem: Makul değerinde veya gelecekteki nakit akõmlarõnda 
değişiklik olma riski bulunan ve korunan olarak belirlenen varlõk, yükümlülük, kesin 
taahhüt, gelecekte yapõlmasõ öngörülen işlem veya şube benzeri yabancõ bir işletmedeki net 
yatõrõm. 

Riskten korunma amaçlõ araçlar: Makul değeri veya nakit akõmlarõ, bir korunan 
kalemin makul değerinde veya nakit akõmlarõnda meydana gelen değişiklikleri karşõlamasõ 
beklenen türev araçlar veya sõnõrlõ durumlarda türev araç olmayan finansal varlõklar ve 
finansal borçlar. Türev araç olmayan finansal varlõklar ve finansal borçlar, sadece kur 
riskinden korunmak amacõyla riskten korunma amaçlõ araçlar olarak belirlenebilir. 

Riskten korunmanõn etkinliği: Riskten korunma amaçlõ aracõn, korunulan riskle 
ilgili nakit akõmõ veya makul değerdeki değişiklikleri karşõlamadaki etkinliği. 

Menkul kõymetleştirme: Finansal varlõklarõn menkul kõymete dönüştürülme 
süreci. 
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Repo: Bir finansal varlõğõ nakit ve diğer varlõklar karşõlõğõnda diğer tarafa transfer 
etme, aynõ zamanda bu finansal varlõğõ, transferdeki miktara faiz ilave etmek suretiyle 
bulunan tutar karşõlõğõnda ileri bir tarihte geri alma taahhüdü içeren anlaşma. 

İtfa fonu: Bir işletmenin ihraç ettiği borçlanma araçlarõna ilişkin yükümlülüklerini 
vadesinde veya vadesinden önce ifa edebilmesi amacõyla, bu işletme tarafõndan düzenli 
ödemeler yapõlmasõ suretiyle oluşturulan ve bir vekil tarafõndan idare edilen fonlar.  

 
Tanõmlara ilişkin hususlar 
Madde 247. Bu Kõsõm kapsamõnda �sözleşme�; hukuki yaptõrõmlarõ nedeniyle 

taraflarõn yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçõnmasõnda inisiyatiflerinin az olduğu, açõk 
ekonomik sonuçlarõ olan ve iki veya daha fazla taraf arasõnda yapõlan anlaşmadõr. 
Sözleşmeler, ve böylece finansal araçlar, değişik şekillerde düzenlenebilir ve yazõlõ olmasõ 
zorunlu değildir.  

Finansal varlõk tanõmõ içerisinde �Finansal Varlõk� ifadesinin yer almasõ tanõmõn 
kõsõr-döngü olduğunu göstermez. Finansal araçlarõn değişiminde sözleşme ile belirlenen bir 
hak veya yükümlülük olmasõ durumunda, değiştirilecek bu araçlar işletmenin finansal 
varlõklarõnõ veya finansal borçlarõnõ ya da hisse senetlerini artõrõr. Sözleşme ile belirlenen bir 
haklar veya yükümlülükler zinciri kurulsa da, bu sonuç olarak nakit tahsili veya ödemesine 
ya da hisse senedi çõkarõlmasõna veya elde edilmesine yol açar.  

Finansal araçlar teriminin, asli finansal araçlar (alacaklar, borçlar ve hisse senetleri 
gibi) ve türev finansal araçlarõn (opsiyonlar, vadeli işlem ve forward sözleşmesi, faiz haddi 
ve döviz kuru swaplarõ) her ikisini de kapsamasõ nedeniyle; türev finansal araçlar bu Kõsõm 
hükümlerine tabidir. 

Bir türev araç, bu aracõn dayanağõ olan asli finansal aracõn içerdiği finansal risk 
veya risklerin taraflar arasõnda transferi etkisini taşõyan haklar ve yükümlülükler meydana 
getirir. Bir türev araç, genellikle bu aracõn dayanağõ olan asli finansal aracõn sözleşme 
tarihinde transfer edilmesiyle sonuçlanmaz ve böyle bir transferin sözleşmenin vadesinde 
yerine getirilmesi de gerekli değildir. 

Stoklar, makine, tesis cihazlar ve kiralanan varlõklar gibi maddi varlõklar ile 
patentler ve markalar gibi maddi olmayan varlõklar finansal varlõk değildir. Bu tür maddi ve 
maddi olmayan varlõklarõn elde bulundurulmasõ, nakit veya diğer varlõk akõşõnõn sağlanmasõ 
için bir fõrsat teşkil eder, ancak nakit veya diğer finansal varlõklarõn elde edilmesine ilişkin 
mevcut bir hakta artõş meydana getirmez.     

Gelecekteki ekonomik faydasõ nakit veya diğer bir finansal varlõk elde etme hakkõ 
değil de mal veya hizmetlerin elde edilmesi olan peşin ödenen giderler gibi varlõklar finansal 
varlõk değildir. Benzer olarak, ertelenmiş gelirler ve çoğu garanti yükümlülükleri gibi 
kalemler finansal borç değildir. Çünkü, bu tür kalemlere ilişkin muhtemel ekonomik fayda 
çõkõşlarõ nakit veya diğer bir finansal varlõktan çok mal veya hizmetlerin teslimini içerir. 

Yasal yükümlülükler nedeniyle ödenmesi gereken vergiler gibi, sözleşmeden 
kaynaklanmayan borçlar veya varlõklar finansal borç veya finansal varlõk değildir. 

Finansal olmayan kalemlerin satõlmasõ veya satõn alõnmasõna ilişkin taahhütler 
finansal araç kapsamõ içerisinde yer almaz. (Örnek; mala dayalõ bir vadeli işlem 
sözleşmesinde olduğu gibi, sözleşme ile belirlenen bazõ haklar (yükümlülükler) sadece 
finansal olmayan varlõklarõn alõnmasõ (teslimi) ile kapatõlabilir.) Benzer olarak, faaliyet 
kiralamasõna konu olan fiziki bir varlõkta olduğu gibi, sözleşme ile belirlenen bazõ haklar 
(yükümlülükler) sadece hizmetlerin alõnmasõ (teslimi) ile kapatõlabilir. Her iki durumda da, 
bir tarafõn finansal olmayan bir varlõğõ veya hizmeti almadaki sözleşme ile belirlenen hakkõ 
ve karşõ tarafõn mukabil yükümlülüğü, her iki taraf için de bir finansal varlõğõn alõmõ, teslimi 
veya değişimi için bir hak veya yükümlülük tesis etmez. Finansal olmayan bir kalemi alma 
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veya satma taahhütleri her ne kadar finansal araç tanõmõnõ karşõlamasa da, netleştirme 
suretiyle kapatõlabilen bazõ sözleşmeler bu Kõsõm kapsamõ içerisinde yer alõr.    

Sözleşme ile belirlenen bir hakkõn kullanõlmasõ veya yükümlülüğün ifasõ kesin 
olabileceği gibi, gelecekteki bir olayõn ortaya çõkmasõna da bağlõ olabilir. (Örnek; borçlunun 
temerrüdü halinde, finansal bir garanti sözleşmesi kapsamõnda garanti eden taraftan nakit 
alõnmasõ alacaklõ için sözleşme ile belirlenen bir hak iken; buna karşõlõk alacaklõya ödemede 
bulunulmasõ garanti eden taraf için sözleşme ile belirlenen bir yükümlülüktür.) Her ne kadar 
alacaklõnõn bu hakkõnõ kullanmasõ ve garanti eden tarafõn mukabil yükümlülüğünü ifa etmesi 
borçlunun gelecekte temerrüde düşmesine bağlõ olsa bile; finansal garantinin varlõğõ 
varsayõmõ altõnda, geçmiş bir işlem veya olaydan dolayõ sözleşme ile belirlenen bir hak ve 
yükümlülük ortaya çõkabilir.  Şarta bağlõ haklar ve yükümlülükler her zaman mali tablolara 
alõnmasa bile, bu tür bir varlõk ve yükümlülük finansal varlõk ve finansal borç tanõmõ 
içerisinde yer alõr. 

Bir bağlõ ortaklõk konsolide edilirken mali tablolara alõnan topluluk dõşõ paylar ana 
ortaklõğõn bir finansal borcu veya hisse senedi değildir. Bağlõ ortaklõklarõn öz sermaye ve 
gelirlerinden topluluk dõşõ paylara isabet eden kõsõmlar, ana ortaklõk tarafõndan bu Tebliğin 
�Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve 
İştirakler� başlõklõ Kõsmõ ile uyumlu olarak konsolide mali tablolarda gösterilir. Benzer 
olarak, bağlõ ortaklõğõn hisse senetlerinden ana ortaklõğõn elinde bulunan kõsõm 
konsolidasyonda elimine edilirken, diğer taraflarõn elinde bulunan kõsõm konsolide 
bilançonun öz sermaye bölümünde ana ortaklõğõn sermayesinden ayrõ bir şekilde topluluk 
dõşõ pay olarak gösterilir. Bir bağlõ ortaklõk tarafõndan finansal borç olarak sõnõflandõrõlan 
finansal araçlar, grup-içi işlemler kapsamõnda konsolidasyonda elenmediği sürece ana 
ortaklõğõn konsolide bilançosunda da bir yükümlülük olarak devam eder. Ana ortaklõğõn 
konsolidasyonda kullandõğõ muhasebe uygulamasõ bağlõ ortaklõğõnõn mali tablolarõnõn 
gösterim esaslarõnõ etkilemez.      

 
Türev araçlara ilişkin hususlar 
Madde 248. Vadeli işlem sözleşmeleri, forward sözleşmesi, swaplar ve opsiyonlar 

türev araçlarõn tipik örnekleridir. Türev araçlar, genellikle para tutarõ, hisse sayõsõ, ağõrlõk 
veya hacim birimlerinin sayõsõ veya sözleşmede belirtilen diğer birimler gibi kavramsal bir 
tutarõ içerir. Ancak, bu kavramsal tutarõn sözleşmenin başlangõcõnda ihraçcõ veya elinde 
bulunduran kişi veya kuruluş tarafõndan alõnmasõ veya yatõrõlmasõ gerekmez. Türev araçlar, 
alternatif olarak sabit veya kavramsal bir tutarla ilişkisi olmayan gelecekteki bazõ olaylarõn 
bir sonucu olarak, bu aracõn dayanağõ olan asli finansal araçtaki değişiklikle orantõlõ olmayan 
bir şekilde değişebilen tutarlarda bir ödeme de gerektirebilir. (Örnek; bir sözleşme yõllõk faiz 
hadlerinde belirli bir artõş görülmesi halinde sabit bir tutarõn ödenmesini gerektirebilir. Bu 
tür bir sözleşme, kavramsal tutar belirlenmemiş olsa bile bir türev araçtõr.) 

Bu Kõsõm kapsamõnda türev araç tanõmõ, bu araca dayanak olan kalemin teslimiyle 
kapatõlabilen sözleşmeleri (sabit faizli bir borçlanma aracõnõn satõn alõnmasõna yönelik 
forward sözleşmesi) de içerir. Bir işletme, nakitle veya diğer bazõ finansal araçlarla 
netleştirilmek suretiyle kapatõlabilen finansal olmayan kalemlere ilişkin alõm-satõm 
sözleşmelerine girebilir ve bu sözleşmeler (Örnek; ileri bir tarihte sabit bir fiyat üzerinden 
mal alõm-satõm sözleşmeleri) türev araç tanõmõ içerisinde yer alõr. Bu tür bir sözleşme, 
işletmenin beklenen satõn alma, satma veya kullanõm gereksinimleri ile uyumlu olarak 
finansal olmayan bir kalemin teslimi amacõyla yapõlmadõğõ ve sürdürülmediği sürece bu 
Kõsõm kapsamõnda yer alõr. 

Türev araçlarõn tanõmlayõcõ özelliklerinden biri de; ilk yatõrõm gerektirmemesi veya 
piyasa şartlarõndaki değişikliklere benzer tepki vermesi beklenen diğer sözleşme türlerine 
göre daha az düzeyde ilk yatõrõm içermesidir. Bir opsiyon sözleşmesi bu tanõmõ karşõlar; 
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çünkü, opsiyon primi opsiyona konu olan dayanak finansal aracõn elde edilmesi için gereken 
yatõrõm tutarõndan daha azdõr. Eşit makul değerleri olan farklõ para birimlerindeki tutarlarõn 
ilk değişimini gerektiren döviz swaplarõ da ilk yatõrõm tutarõnõn sõfõr olmasõ nedeniyle bu 
tanõm içerisinde yer alõr. 

Bir işletmenin, bir finansal varlõğõn alõmõnõ veya satõmõnõ içeren ve sözleşmeye 
konu varlõğõn ilgili piyasadaki örf veya düzenlemelerle tespit edilmiş bir zaman dilimi içinde 
teslimini gerektiren bir sözleşmeye (mutat sözleşme) girmesi durumunda, işlem tarihi ve ifa 
tarihi arasõndaki sabit fiyat taahhütleri türev araç tanõmõnõ karşõlayan bir forward 
sözleşmesidir. Bu Kõsõm, mutat sözleşmelerin özel bir şekilde muhasebeleştirilmesini 
gerektirir. 

 
İşlem maliyetlerine ilişkin hususlar 
Madde 249. İşlem maliyetleri; aracõ kurumlara, danõşmanlara ve acentalara ödenen 

ücret ve komisyonlarõ, düzenleyici otoriteler ve borsalarca kesilen paylarõ ve transfer 
vergileri ile diğer yükümlülükleri içerir. Borç primleri veya iskontolarõ, finansman 
maliyetleri, işletme içi idari maliyetler veya elde tutma maliyetleri işlem maliyetlerine dahil 
değildir.     

 
Alõm-satõm amaçlõ finansal varlõk ve finansal borçlara ilişkin hususlar 
Madde 250. Alõm-satõm amaçlõ alõm-satõmlar genellikle aktif bir şekilde ve sõk 

olarak alõm-satõm yapmayõ ifade eder, ve alõm-satõm amaçlõ finansal araçlar çoğunlukla 
fiyatta veya aracõnõn kar marjõnda meydana gelen kõsa vadeli dalgalanmalardan kar elde 
etmek amacõyla kullanõlõr. Ancak, işletmenin bir finansal araca ilişkin yakõn bir zamanda 
satõn alma veya satma niyetinin bulunmamasõ, bu aracõn alõm-satõm amaçlõ olarak 
belirlenmesini engellemez. Bu Kõsõm kapsamõnda, bir işletme herhangi bir finansal aracõnõ 
ilk defa mali tablolarõna alõrken alõm-satõm amaçlõ olarak belirleyebilir.    

Alõm-satõm amaçlõ finansal borçlar aşağõdaki araçlarõ içerir: 
a) Riskten korunma amaçlõ araçlar olarak belirlenmeyen türev araç borçlarõ, 
b) Açõğa satan tarafõndan ödünç alõnan menkul kõymetler veya diğer finansal 

varlõklarõn teslimine ilişkin yükümlülükler, 
c) Yakõn bir gelecekte geri satõn alma niyetiyle katlanõlan finansal borçlar (Örnek; 

makul değerinde meydana gelebilecek değişikliklere bağlõ olarak ihraçcõ tarafõndan geri 
satõn alõnabilen borsaya kote borçlanma araçlarõ), 

d) Birlikte yönetilen ve son zamanlardaki işlem kalõbõ kõsa vadeli kar amacõ olan 
belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçasõ olan finansal borçlar, 

e) Alõm-satõm amaçlõ diğer finansal borçlar.   
Bir borcun işletmenin ticari faaliyetlerini fonlamak için kullanõlmasõ; bu borcu 

kendi başõna alõm-satõm amaçlõ bir finansal borç haline getirmez, ancak bu tür borçlar alõm-
satõm amaçlõ olarak belirlenebilir. 

Finansal araçlara ilişkin bilgilerin mali tablolarda gösteriminde ve açõklanmasõnda, 
bu finansal araçlarõn nitelikleri ile uyumlu olarak mali tablolarda gösterilmesi şarttõr. (Örnek; 
fiyatta veya aracõnõn kar marjõndaki kõsa vadeli dalgalanmalardan kar sağlamak amacõyla 
elde edilen veya katlanõlanlar dõşõndaki alõm-satõm amaçlõ olarak belirlenen finansal araçlar, 
mali tablolarda �alõm-satõm amaçlõ finansal  araçlar� olarak değil �makul değerli finansal 
araçlar� gibi başlõklar altõnda gösterilebilir.) 

 
İşletme kaynaklõ kredi ve alacaklara ilişkin hususlar 
Madde 251. İşletme tarafõndan temin edilen bir kredi, katõlõmda bulunmak veya 

aracõlõk yapmak üzere, temin edildiği tarihte diğer bir tarafa fon olarak verildiği sürece 
işletme kaynaklõ olarak dikkate alõnõr. Ancak, bir krediler veya alacaklar havuzu içinde bir 
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hak elde edilmesi (Örnek; menkul kõymetleştirme ile bağlantõlõ olarak), bir işletme kaynaklõ 
olma değil bir satõn alma işlemidir; çünkü, işletme borçlulara doğrudan borç, mal veya 
hizmet temin etmemiş, ya da dayanak kredi veya alacaklarõn meydana geldiği tarihte kredi 
veren bir kuruluşa katõlõmda bulunarak veya aracõlõk yaparak bir finansal varlõk elde 
etmemiştir. Ayrõca, özü itibariyle daha önce meydana getirilen bir kredinin satõn alõnmasõ 
olan bir işlem (Örnek; diğer işletmeler tarafõndan meydana getirilen kredilerin satõn 
alõnmasõna yönelik olarak fon sağlamak üzere kurulan konsolide edilmemiş bir özel amaçlõ 
işletmeye verilen bir kredi) işletme kaynaklõ değildir. Birleşme işlemleri sonucunda ele 
geçirilen krediler, devralõnan işletme tarafõndan benzer şekilde sõnõflandõrõldõğõ sürece, 
devralan işletme tarafõndan da işletme kaynaklõ olarak dikkate alõnõr. Birleşme işlemi 
sonucunda ele geçirilen krediler bu Tebliğin �İşletme Birleşmeleri� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca 
değerlemeye tabi tutulur. Diğer taraftan, bir sendikasyon aracõlõğõyla elde edilen bir kredi, 
kredi veren her bir kuruluşun bu kredinin meydana getirilmesinde bir payõnõn olmasõ ve 
doğrudan borçluya fon temin edilmesi nedeniyle işletme kaynaklõ olarak kabul edilir. 

Sabit veya belirli ödemeleri olan herhangi bir finansal varlõk (kredi varlõklarõ, ticari 
alacaklar, ihraçtan elde edilen borçlanma araçlarõndaki yatõrõmlar ve banka mevduatlarõ 
dahil) potansiyel olarak işletme kaynaklõ kredi ve alacaklar tanõmõnõ karşõlayabilir. Ancak, 
aktif bir piyasada kote olan finansal varlõklar işletme kaynaklõ kredi ve alacaklar olarak 
nitelendirilemez. Ayrõca, meydana getirilmesinden sonra işletme tarafõndan satõn alõnan 
finansal varlõklar da işletme kaynaklõ olarak sõnõflandõrõlamaz. İşletme kaynaklõ kredi ve 
alacaklar tanõmõnõ karşõlamayan finansal varlõklar, gereken koşullarõ sağladõğõ sürece vadeye 
kadar elde tutulacak yatõrõmlar olarak sõnõflandõrõlabilir. İşletmelerce, işletme kaynaklõ 
olarak sõnõflandõrõlabilecek bir finansal varlõk ilk defa mali tablolara alõnõrken alõm-satõm 
amaçlõ veya satõlmaya hazõr olarak belirlenebilir.      

 
Gömülü türev araçlara ilişkin hususlar 
Madde 252. Gömülü türev araç, türev araç olmayan bir sözleşme içeren bir 

birleşik aracõn parçasõ olup, birleşik aracõn bazõ nakit akõmlarõnõn tek bir türev araçla benzer 
şekilde değişmesi etkisinde bulunur. Bir gömülü araç; belirli bir faiz haddi, mal veya menkul 
kõymet fiyatõ, döviz kuru, fiyat veya oran endeksleri ya da diğer bir değişkene bağlõ olarak 
sözleşmenin gerektirdiği nakit akõmlarõnõn tamamõ veya bir kõsmõ üzerinde değişikliğe neden 
olabilir. Bir finansal araca iliştirilmiş ancak bu araçtan bağõmsõz olarak transfer edilmesinin 
sözleşmeye aykõrõ olmadõğõ veya bu araçla farklõ karşõ taraflarõ olan bir türev araç, gömülü 
bir türev araç değil ayrõ bir finansal araçtõr.   

Sadece aşağõdaki şartlarõn tamamõnõn varlõğõ halinde, gömülü bir türev araç bağlõ 
olduğu sözleşmeden ayrõştõrõlõr ve bu Kõsõm kapsamõnda bir türev araç olarak dikkate alõnõr: 

a) Gömülü türev aracõn ekonomik özellikleri ve risklerinin bağlõ olduğu 
sözleşmenin ekonomik özellikleri ve risklerine yakõn bir şekilde bağlõ olmamasõ, 

b) Gömülü türev araçla aynõ koşullarõ taşõyan ayrõ bir aracõn türev araç tanõmõnõ 
karşõlamasõ, 

c) Birleşik aracõn -gelir tablosu ile ilişkilendirilen makul değer değişikliklerini 
yansõtacak şekilde- makul değerle değerlenmemesi (Örnek; alõm-satõm amaçlõ olarak 
sõnõflandõrõlan bir finansal araçtaki gömülü bir türev araç bu finansal araçtan ayrõştõrõlamaz.).     

Gömülü bir türev araç bağlõ olduğu sözleşmeden ayrõştõrõldõğõnda, bu sözleşmenin 
bir finansal araç olmasõ halinde bu Kõsõm hükümleri, bir finansal araç olmamasõ halinde bu 
Tebliğin uygulanabilir diğer kõsõmlarõnda yer alan hükümler dikkate alõnõr. 

Bu Kõsõm uyarõnca bağlõ olduğu sözleşmeden ayrõştõrõlmasõ gereken gömülü bir 
türev aracõn iktisap tarihinde veya müteakip bilanço tarihinde ayrõ olarak değerlenmesinin 
mümkün olmamasõ halinde, birleşik sözleşme tüm unsurlarõyla birlikte alõm-satõm amaçlõ 
olarak sõnõflandõrõlõr.  
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İşletmenin gömülü türev aracõn makul değerini vadesine ve koşullarõna bağlõ 
olarak güvenilir bir şekilde belirleyememesi halinde (Örnek; borsaya kote olmayan bir hisse 
senedine dayanan gömülü türev araçlar), gömülü türev aracõn makul değeri; bu Kõsõm 
kapsamõnda belirlenebildiği sürece, birleşik aracõn makul değeri ile bağlõ olduğu 
sözleşmenin makul değeri arasõndaki farktõr. Gömülü türev aracõn makul değerinin bu 
yöntem kullanõlarak belirlenememesi halinde, bir üst fõkrada belirtilen hüküm uygulanõr ve 
birleşik araç alõm-satõm amaçlõ olarak dikkate alõnõr.    

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Finansal Araçlarõn Mali Tablolara Alõnmasõ  
 
İlk defa mali tablolara alõnma 
Madde 253. Finansal varlõklar veya finansal borçlar, sadece işletmenin ilgili araca 

ilişkin sözleşme hükümlerine taraf olmasõ halinde bilançoya yansõtõlmak üzere mali tablolara 
alõnõr. 

Bu ilke, türev araçlara ilişkin sözleşme ile belirlenen tüm haklarõn ve 
sorumluluklarõn bilançoda varlõklar ve yükümlülükler olarak mali tablolara alõnmasõnõ 
gerektirir. Bir finansal varlõk transferinin mali tablolardan çõkarõlma için gerekli şartlarõ 
sağlamamasõ durumunda, transfer edilen varlõk transfer edilen tarafça bir varlõk olarak mali 
tablolara alõnmaz.    

Bu ilkeye ilişkin uygulama örneklerine aşağõda yer verilmiştir: 
a) İşletmenin bir sözleşmeye taraf olmasõ ve bunun sonucunda nakit almak için 

hukuki bir hakkõnõn veya nakit ödemek için hukuki bir sorumluluğunun bulunmasõ halinde; 
herhangi bir şarta bağlõ olmayan bu tür alacak ve borçlar, varlõklar ve yükümlülükler olarak 
mali tablolara alõnõr. 

b) Mal veya hizmetlerin satõlmasõ veya satõn alõnmasõna yönelik kesin taahhütlerin 
bir sonucu olarak elde edilecek varlõklar ve katlanõlacak yükümlülükler, en azõndan 
taraflardan biri sözleşme ile belirlenen yükümlülüğünü yerine getirene kadar mali tablolara 
alõnmaz. (Örnek; işletmenin aldõğõ kesin bir sipariş taahhüt anõnda bir varlõk olarak mali 
tablolara alõnmaz, sipariş edilen varlõklar veya hizmetler teslim edilene kadar mali tablolara 
alõnma geciktirilir.) Ancak bu Kõsõm kapsamõnda finansal olmayan kalemlerin alõm-
satõmlarõna ilişkin kesin taahhütler, sözleşmelerin netleştirilebilmesi nedeniyle bu şekilde 
muhasebeleştirilmez. Bu tür bir taahhüdün net makul değeri taahhüt tarihinde varlõk veya 
yükümlülük olarak mali tablolara alõnõr. Ayrõca, daha önce mali tablolara alõnmayan kesin 
bir taahhüdün riskten korunan kalem olarak belirlenmesi halinde; net makul değerdeki 
korunulan riskle ilişkilendirilebilir herhangi bir değişiklik, riskten korunmanõn başlangõcõnõ 
müteakiben bir varlõk veya yükümlülük olarak mali tablolara alõnõr. 

c) Bu Kõsõm kapsamõndaki forward sözleşmesi, ifanõn gerçekleştiği tarihte değil, 
taahhüt tarihinde bir varlõk veya yükümlülük olarak mali tablolara alõnõr. Forward 
sözleşmesine taraf olunduğunda, genellikle hak ve sorumluluğun makul değerleri birbirine 
eşittir; öyle ki bu forward sözleşmesinin net makul değeri sõfõrdõr. Bir hak ve sorumluluğa 
ilişkin herhangi bir net makul değerin varlõğõ halinde, sadece bu net makul değer varlõk veya 
yükümlülük olarak mali tablolara alõnõr. 

d) Bu Kõsõm kapsamõndaki bir opsiyon sözleşmesi, bu sözleşmeyi düzenleyen veya 
elinde bulunduranõn sözleşmeye taraf olduğu anda varlõk veya yükümlülük olarak mali 
tablolara alõnõr. 

e) Gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan bir işlem, gerçekleşme ihtimali ne kadar 
yüksek olursa olsun, işletmenin henüz buna ilişkin herhangi bir sözleşmeye taraf olmamasõ 
halinde bir varlõk veya yükümlülük değildir.   
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Bir finansal varlõğõn mali tablolardan çõkarõlmasõ 
Madde 254.  Bir finansal varlõk veya bu varlõğõn bir kõsmõ aşağõdaki koşullardan 

en az birinin varlõğõ halinde mali tablolardan çõkarõlõr: 
a) İşletmenin finansal varlõğa veya bu varlõğõn bir kõsmõna ilişkin nakit akõmlarõ 

üzerindeki sözleşme ile belirlenen haklarõnõn sona ermesi veya kaybedilmesi, veya, 
b) İşletmenin finansal varlõğa veya bu varlõğõn bir kõsmõna ilişkin nakit akõmlarõ 

üzerindeki sözleşme ile belirlenen haklarõnõ transfer etmesi ve bu haklarõn tamamõna veya 
bir kõsmõna ilişkin devam eden bir katõlõmõnõn bulunmamasõ. 

Bu koşullardan herhangi birinin finansal varlõğõn tamamõ için geçerli olmasõ 
halinde, varlõk tamamen mali tablolardan çõkarõlõr. Bu koşullardan herhangi birinin finansal 
varlõğõn sadece bir kõsmõ için geçerli olmasõ halinde, varlõğõn o kõsmõ mali tablolardan 
çõkarõlõr ve diğer kõsõmlarõnõn mali tablolara alõnmasõna devam edilir. 

Bir transfere konu olan bir finansal varlõk, tek bir finansal varlõk veya bir grup 
olabileceği gibi bunlarõn alt-kõsõmlarõ da olabilir. Bir finansal varlõğõn veya finansal varlõk 
grubunun alt-kõsõmlarõ, bunlarõn dayanağõ olan nakit akõmlarõnõn belirlenebilir bir kõsmõna 
ilişkin fayda ve riskler ile haklardan oluşur. Bu Kõsõm amaçlarõ kapsamõnda, bir finansal 
varlõğõn transferi; bir finansal varlõğa veya finansal varlõk grubuna ilişkin nakit akõmlarõnõn 
tamamõ veya bir kõsmõ üzerindeki sözleşme ile belirlenen haklarõn doğrudan bir sözleşme 
aracõlõğõyla veya bir menkul kõymet şeklinde transferidir.    

Transferin tamamõ veya bir kõsmõ için aşağõdaki koşullarõn her ikisi de sağlandõğõ 
sürece, transfer eden tarafõn transfer edilen varlõk veya bu varlõğõn bir kõsmõna ilişkin nakit 
akõmlarõ üzerindeki sözleşme ile belirlenen haklarda devam eden herhangi bir katõlõmõ 
bulunmaz: 

a) Transfer eden tarafõn; 
1-Nakit akõmlarõ üzerindeki sözleşme ile belirlenen haklarõndan vazgeçmesi, 

veya 
2-Bir finansal varlõğõ oluşturan nakit akõmlarõnõn tamamõna veya bir kõsmõna 

ilişkin sözleşme ile belirlenen haklarõnõ transfer etmesi ve bu varlõğa ait nakit akõmlarõnõ 
tahsil etmeye devam etmesine yönelik olarak bu maddenin dokuzuncu fõkrasõnda belirtilen 
koşullarõ sağlayan bir sözleşmeye girmesi; ve 

b) Transfer ile ilgili olarak; 
1-Transfer eden tarafõn sözleşme ile belirlenen önceki haklarõ üzerinde 

yeniden kontrol elde etmesine yol açacak şekilde sözleşmede herhangi bir hüküm 
bulunmamasõ (Örnek; bir repo işlemi ya da transfer eden tarafõn elinde bulundurduğu satõn 
alma opsiyonu veya düzenlediği satma opsiyonu aracõlõğõyla), veya 

2-Transfer eden tarafa (konsolide edilmiş bir işletme dahil) sözleşme ile 
belirlenen önceki haklarõ kapsamõnda müteakip değer artõşlarõnõ alma hakkõ veren veya 
müteakip değer azalõşlarõnõ ödeme yükümlülüğü doğuran herhangi bir sözleşme hükmünün 
bulunmamasõ. 

Transfer eden tarafõn transfer edilen bir finansal varlõk üzerinde devam eden bir 
katõlõmõnõn bulunmasõ, transfer sözleşmesinde yer alan hükümlerden ya da transfer edilen 
tarafla veya bu transferle bağlantõlõ üçüncü bir tarafla yapõlan ayrõ bir anlaşmadan 
kaynaklanabilir. Hileli bir transfere ilişkin olağan temsil ve garantiler ile hukuki bir 
yaptõrõmõn sonucu olarak bu transfer işlemini geçersiz hale getirebilecek makul olma, iyi 
niyet ve dürüst işlem kavramlarõ, transfer edilen varlõk üzerinde devam eden bir katõlõm 
sağlamaz. Transfer edilen bir finansal varlõğa ilişkin hizmet hakkõnõn alõkoyulmasõ, tek 
başõna bu varlõğa ilişkin devam eden bir katõlõm oluşturmaz.  

Transfer eden tarafõn transfer edilen finansal varlõğa ilişkin sözleşme ile belirlenen 
nakit akõmlarõnõn tamamõ veya bir kõsmõ üzerinde kontrolü yeniden ele geçirmesiyle 
sonuçlanabilecek sözleşme hükümleri bulunmasõ halinde; bu transfer, transfer edilen varlõk 
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yeniden ele geçirilebildiği sürece mali tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlamaz. 
Transfer edilen bir finansal varlõğa ilişkin nakit akõmlarõ işletmenin bunlarõ geri satõn 
almasõnõ gerektiren ya da izin veren bir sözleşme hükmüne konu olduğu sürece (Örnek; repo 
veya transfer eden tarafça elde tutulan bir satõn alma opsiyonu aracõlõğõyla), işletme bu 
varlõğa ilişkin nakit akõmlarõ üzerinde yeniden kontrol elde edebilir. Bazõ durumlarda da, bir 
finansal varlõğa ilişkin nakit akõmlarõ üzerindeki haklarõn geri satõn alõnmasõ gerektiği sürece, 
işletme bu varlõğa ilişkin nakit akõmlarõ üzerinde yeniden kontrol elde etmek zorunda 
kalabilir (Örnek; transfer edilen tarafça elde tutulan bir satma opsiyonu aracõlõğõyla). Bu 
durumlarda, transfer edilen bir finansal varlõk yeniden ele geçirilebildiği sürece, mali 
tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlamaz. 

Transfer edilen varlõğõn değerinde transferi müteakip meydana gelen değişikliklere 
göre transfer eden tarafa veya tarafça bir ödeme yapõlmasõnõ gerektiren bir transfere ilişkin 
sözleşme hükümleri bulunduğu sürece, bu transfer mali tablolardan çõkarõlma için gereken 
koşullarõ sağlamaz. (Örnek; transfer eden taraf transfer edilen varlõğõn değerinde meydana 
gelebilecek değer azalõşlarõ için karşõ tarafa garanti verebilir ve transfer edilen taraf da yine 
bu varlõğõn değerinde meydana gelebilecek değer artõşlarõnõ transfer edene ödeyebilir.) Bu 
durumlarda, transfer eden tarafõn transfer edilen varlõğa ilişkin kazanç ve kayõplar üzerinde 
devam eden bir katõlõmõnõn bulunmasõ nedeniyle, transfer mali tablolardan çõkarõlma için 
gereken koşullarõ sağlamaz.  

Transfer eden tarafõn bir finansal varlõğõn transfer edilen kõsmõ üzerinde devam 
eden bir katõlõmõ yoksa, aynõ finansal varlõğõn ayrõ bir kõsmõnõn halen transfer edenin elinde 
bulunmasõ ve bu ayrõ kõsmõn finansal varlõğa ilişkin risklerin tamamõnõ veya büyük bir 
çoğunluğunu içermesi halinde bile, transfer edilen kõsõm mali tablolardan çõkarõlma için 
gereken koşullarõ sağlar.   

İşletmenin bir finansal varlõğõ oluşturan nakit akõmlarõnõn tamamõna veya bir 
kõsmõna ilişkin sözleşme ile belirlenen haklarõnõ transfer etmesi ve bu varlõğa ait nakit 
akõmlarõnõ tahsil etmeye devam etmesi durumunda; bu transfer, aşağõdaki koşullarõn 
tamamõnõ sağladõğõ ve transfer eden tarafõn transfer edilen varlõk üzerinde devam eden bir 
katõlõmõ bulunmadõğõ sürece, mali tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlar:   

a) Mali tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlayan transfer edilen bir 
varlõktan veya bir kõsmõndan eşdeğer tutarlar elde edilmediği sürece, transfer eden tarafõn 
transfer edilen tarafa karşõ herhangi bir tutar ödeme yükümlülüğünün bulunmamasõ (Örnek; 
transfer edilen tarafõn, mali tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlayan transfer 
edilen bir varlõğa veya bir kõsmõna ilişkin olarak sadece nakit akõmlarõ üzerinde bir hakkõ 
bulunabilir.),  

b) Transfer eden tarafõn transfer edilen varlõğõ satmasõ, rehnetmesi, teminat 
göstermesi veya kendi yararõ için kullanmasõnõn transfer sözleşmesiyle yasaklanmasõ, 

c) Transfer eden tarafõn karşõ taraf adõna tahsil ettiği nakit akõmlarõnõ önemli 
herhangi bir gecikme olmaksõzõn karşõ tarafa ödemekle yükümlü olmasõ ve tahsil ettiği bu 
nakit akõmlarõyla kendi yararõ için yeni yatõrõmlar yapma hakkõnõn bulunmamasõ. 

Bir finansal varlõğa ilişkin nakit akõmlarõ üzerindeki sözleşme ile belirlenen 
haklarõn tamamõnõn veya bir kõsmõnõn transfer edilmesi durumunda, bu varlõğõn 
saklanmasõna transfer eden tarafça devam edilebilir. Bu durum, özel amaçlõ bir işletme 
tarafõndan, sahip olduğu finansal varlõklara dayanõlarak çõkarõlan faydalõ haklarõn ihraç 
edilmesi ve bu finansal varlõklara ilişkin hizmet sağlanmasõ halinde ortaya çõkabilir. Bu tür 
durumlarda, önceki fõkrada sayõlan koşullarõn karşõlanmasõ halinde, finansal varlõklar mali 
tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlar.           
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Hizmet varlõklarõ ve hizmet borçlarõ 
Madde 255. İşletmenin bir finansal varlõğõn tamamõnõ veya bir kõsmõnõ transfer 

etmesi ve bir ücret karşõlõğõnda bu finansal varlõğa ilişkin hizmet hakkõnõn bulunmasõ 
durumunda, bu hizmet sözleşmesi hizmet varlõklarõ veya hizmet borçlarõ olarak mali 
tablolara alõnõr. Alõnacak ücretin hizmetin sağlanmasõ için yapõlmasõ gereken harcamalarõ 
yeterince karşõlamayacağõ bekleniyorsa, bu hizmet yükümlülüğü makul değeri üzerinden 
hizmet borçlarõ olarak mali tablolara alõnõr. Alõnacak ücretin hizmetin sağlanmasõ için 
yapõlmasõ gereken harcamalardan fazla olmasõnõn beklenmesi durumunda ise; bu hizmet 
hakkõ, alõnan bedelin bu Kõsmõn �Bir finansal varlõğõn kõsmen mali tablolardan çõkarõlmasõ� 
başlõklõ maddesi hükümleri ile uyumlu olarak paylaştõrõlmasõnda dikkate alõnan esas 
çerçevesinde belirlenen tutar üzerinden hizmet varlõklarõ olarak mali tablolara alõnõr.    

 
Bir finansal varlõğõn tamamen mali tablolardan çõkarõlmasõ 
Madde 256. İşletmenin bir finansal varlõğõn tamamõnõ transfer etmesi ve bu 

transferin finansal varlõğõn tamamen mali tablolardan çõkarõlmasõ için gereken koşullarõ 
sağlamasõ, ancak bunun karşõlõğõnda yeni bir finansal varlõk elde etmesi veya yeni bir 
finansal borç ya da bir hizmet borcu altõna girmesi durumunda; işletme, yeni finansal varlõk, 
finansal borç veya hizmet borcunu makul değeri üzerinden mali tablolara almakla 
yükümlüdür.    

Bu duruma ilişkin örnekler aşağõda yer almaktadõr: 
a) Borçlanma araçlarõndan oluşan bir portföyün satõlmasõ ve bedel olarak bu 

araçlarõn makul değeri karşõlõğõnda nakit ve hisse senedi elde edilmesi,  
b) Alacaklara yönelik hizmet hakkõ bir ücret karşõlõğõnda devam ediyor ve alõnacak 

ücretin hizmetin sağlanmasõ için yapõlmasõ gereken harcamalarõ yeterince karşõlamayacağõ 
bekleniyorken, bu alacaklardan oluşan portföyün satõlmasõ veya menkul kõymetleştirilmesi 
işletme açõsõndan bir hizmet borcu oluşmasõna yol açar. Bir hizmet borcu her ne kadar bir 
finansal borç olmasa da, bir finansal varlõğõn tamamõnõn transfer edilmesinin bir sonucu 
olarak ortaya çõkmõş yeni bir finansal borç gibi mali tablolara alõnõr. 

Bir finansal varlõğõn tamamen mali tablolardan çõkarõlmasõnda;  
a) transfer edilen bu varlõğõn kayõtlõ değeri ile  
b) Bu varlõğa ilişkin  
      1- Alõnan bedel, ve 
      2- Doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnan birikmiş kazanç veya 

kayõplarõn toplamõ arasõndaki fark,  
dönemin kar veya zararõ ile ilişkilendirilir.   
 
Bir finansal varlõğõn kõsmen mali tablolardan çõkarõlmasõ  
Madde 257. Bir finansal varlõğõn bir kõsmõ yapõlan bir transfer sonucunda mali 

tablolardan çõkarõlõrken, diğer kõsmõn mali tablolara alõnmasõna devam edilmesi durumunda; 
finansal varlõğõn önceki kayõtlõ değeri, mali tablolardan çõkarõlan kõsõm ile mali tablolara 
alõnmaya devam edilen kõsõm arasõnda, bu kõsõmlarõn transfer tarihindeki göreceli makul 
değerleri esas alõnarak paylaştõrõlõr. Bu amaçla, transfere ilişkin alõkoyulan bir hizmet varlõğõ 
mali tablolara alõnmaya devam edilen kõsõm olarak dikkate alõnõr.  

a) Mali tablolardan çõkarõlan kõsma isabet eden kayõtlõ değer ile  
b) Bu kõsma ilişkin  
     1- Alõnan bedel ve  
     2- Doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnan birikmiş kazanç veya 

kayõplarõn toplamõ arasõndaki fark,  
dönemin kar veya zararõ ile ilişkilendirilir. 
Bu duruma ilişkin örnekler aşağõda yer almaktadõr: 
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a) Bir borçlanma aracõnõn nakit akõmlarõ ile ilgili olarak anapara ve faizlerin 
ayrõştõrõlmasõ ve bunlardan bazõlarõ satõlõrken kalan kõsmõnõn elde tutulmaya devam edilmesi, 

b) Alacaklara yönelik hizmet hakkõ bir ücret karşõlõğõnda devam ediyor ve alõnacak 
ücretin hizmetin sağlanmasõ için yapõlmasõ gereken harcamalardan fazla olmasõ 
bekleniyorken, bu alacaklardan oluşan portföyün satõlmasõ veya menkul kõymetleştirilmesi 
işletme açõsõndan bir hizmet varlõğõ oluşmasõna yol açar. Bir hizmet varlõğõ her ne kadar bir 
finansal varlõk olmasa da, finansal varlõğõn önceki kayõtlõ değerinin göreceli makul değerler 
esas alõnarak paylaştõrõlmasõnda olduğu gibi muhasebeleştirilir. 

Transfer eden taraf, transfer edilen finansal varlõklar üzerindeki faiz ödemelerinin 
bir kõsmõnõ bu varlõklara hizmet sağlamanõn bir karşõlõğõ olarak alõkoyabilir. Hizmet 
sözleşmesinin transferi veya sona ermesi nedeniyle transfer eden tarafõn vazgeçmek zorunda 
kalacağõ faizler hizmet varlõğõ veya hizmet borcu içerisine dahil edilir. Bazõ durumlarda, 
transfer eden taraf hizmet sözleşmesinin transferi veya sona ermesi nedeniyle herhangi bir 
faiz kaybõna uğramayabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasõna yönelik olarak, hizmet 
varlõğõnõn ve faiz ödemelerinden transfer eden tarafõn vazgeçmek zorunda kalmayacağõ 
kõsõmlarõn makul değerleri; bu alacaklarõn kayõtlõ değerinin, varlõklarõn mali tablolardan 
çõkarõlan kõsmõ ile mali tablolara alõnmaya devam edilen kõsmõ arasõnda paylaştõrõlmasõnda 
kullanõlõr. Herhangi bir hizmet ücreti belirlenmemişse veya alõnacak ücretin hizmet 
sağlanmasõ için yapõlmasõ gereken harcamalarõ yeterince karşõlamayacağõ bekleniyorsa, bu 
hizmet yükümlülüğü bir yükümlülük olarak makul değeri üzerinden mali tablolara alõnõr. 

Alõkoyulan kõsmõn kayõtlõ değerinin ve transfer edilen kõsma ilişkin kazanç veya 
kayõplarõn belirlenmesi amaçlarõna yönelik olarak, transfer edilen ve alõkoyulan kõsõmlarõn 
makul değerleri tahmin edilirken, bu Kõsmõn �Makul değerle değerlemeye ilişkin ilkeler� 
başlõklõ maddesi hükümleri uygulanõr. 

Transfer eden tarafõn transfer edilen bir finansal varlõğa ilişkin bakiye değere 
katõlma hakkõnõ alõkoyduğu ve benzer bakiye değere katõlma haklarõna ilişkin bir satõş 
deneyiminin bulunduğu veya benzer bakiye değere katõlma haklarõnõn alõm-satõmõna yönelik 
piyasa işlemlerinin bulunduğu durumlarda; bu tür işlemlerin yakõn zamanlõ fiyatlarõ, 
alõkoyulan bakiye değere katõlma hakkõnõn makul değerinin belirlenmesi için en iyi tahmini 
oluşturur. Bunlara ilişkin herhangi bir fiyat kotasyonu veya yakõn zamanlõ bir piyasa 
işleminin bulunmamasõ halinde, alõkoyulan bakiye değere katõlma hakkõnõn makul değerine 
ilişkin en iyi tahmin; varlõğõn bir bütün olarak makul değeri ile transfer edilen kõsõm için 
transfer edilen taraftan alõnan bedel arasõndaki farktõr. 

 
Mali tablolardan çõkarõlma için gerekli koşullarõ sağlamayan transferler 
Madde 258. Bir finansal varlõğõn tamamen veya kõsmen diğer bir işletmeye 

transfer edildiği ancak bu transferin mali tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ 
sağlamadõğõ veya sadece kõsmen sağladõğõ durumlarda; bu işlem, karşõlõğõnda teminat 
verilmiş bir borçlanma işlemi olarak dikkate alõnõr ve transfer edilen varlõğõn mali 
tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlamayan kõsmõ finansal borç olarak mali 
tablolara alõnõr. 

Transfer edilen varlõk ve bu transferin mali tablolardan çõkarõlma için gereken 
koşullarõ sağlamamasõ nedeniyle ortaya çõkan borçlanma, transfer eden tarafõn transfere 
ilişkin haklarõnõ ve sorumluluklarõnõ yansõtacak şekilde ve bunlarla tutarlõ olarak dikkate 
alõnõr. Transfer eden tarafõn transfer edilen varlõğõn makul değerinde meydana gelen 
değişikliklere sõnõrlõ olarak maruz kalmasõ durumunda, bu varlõğa ilişkin olarak transfer eden 
tarafça maruz kalõnmayan makul değer değişiklikleri mali tablolara alõnmaz. Transfer edilen 
varlõk ve buna ilişkin borçlanmalar herhangi bir şekilde netleştirilmez.    

Transfer edilen varlõk ve buna ilişkin borçlanma, bunlarõn net kayõtlõ değerinin 
transfer eden tarafõn transfere ilişkin haklarõnõ ve sorumluluklarõnõ yansõtmasõnõ sağlayacak 
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şekilde dikkate alõnõr. Buna bağlõ olarak, transfer edilen varlõk makul değer üzerinden 
değerlendiği ve elde bulundurulan satõn alma opsiyonu ve düzenlenen satma opsiyonu 
nedeniyle transfer eden tarafõn transfer edilen varlõğõn makul değerindeki değişikliklere tek 
taraflõ olarak maruz kaldõğõ durumlarda, varlõğõn makul değerinde meydana gelen 
değişikliklerin mali tablolara alõnmasõ opsiyon kullanõm fiyatõ ile sõnõrlõdõr. 

Transfer eden tarafõn bu transfere ilişkin sözleşme ile belirlenen haklarõ ve 
sorumluluklarõ nedeniyle, bir finansal varlõğõn tamamen veya kõsmen transferinin mali 
tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlamadõğõ durumlarda; bu haklar ve 
sorumluluklar ile transfer edilen varlõğõn veya transferden kaynaklanan yükümlülüğün her 
ikisinin de mali tablolara alõnmasõ, aynõ haklarõn ve sorumluluklarõn iki kez mali tablolara 
alõnmasõ ile sonuçlanacaksa, bu haklar ve sorumluluklar türev araç olarak ayrõ bir şekilde 
dikkate alõnmaz. (Örnek; transfer eden tarafõn elinde bulunan bir satõn alma opsiyonu, 
finansal varlõklarõn transferinin bir satõş olarak dikkate alõnmasõnõ engeller (transfer eden 
tarafça satõn alma opsiyonunun kullanõlmasõyla geri satõn alõnabilen finansal varlõğõn tutarõ 
ölçüsünde)). Bu durumda, satõn alma opsiyonu bir türev araç olarak ayrõ bir şekilde mali 
tablolara alõnmaz.        

Transfer eden tarafõn transfer edilen tarafa nakit dõşõ (menkul kõymet gibi) teminat 
vermesi durumunda; her iki taraf açõsõndan da teminatlarõn muhasebeleştirilmesi, transfer 
edilen tarafõn teminatlarõ satma veya yeniden teminat olarak verme hakkõnõn bulunup 
bulunmadõğõna ve transfer eden tarafõn temerrüde düşüp düşmediğine bağlõ olarak değişir:    

a) Transfer edilen tarafõn bir sözleşme veya ilgili piyasadaki örf ve düzenlemelerin 
bir sonucu olarak teminatlarõ satma veya yeniden teminat olarak verme hakkõnõn bulunmasõ 
halinde, transfer eden taraf bu varlõğõ bilançoda diğer varlõklarõndan ayrõ olarak yeniden 
sõnõflandõrõr. 

b) Transfer edilen taraf, kendisine verilen teminatlarõ satmasõ halinde, bu satõştan 
elde edilen gelirleri ve teminatlarõ iade etme sorumluluğuna ilişkin bir yükümlülüğü makul 
değeri üzerinden mali tablolarõna almak zorundadõr. 

c) Transfer eden tarafõn sözleşme hükümleri kapsamõnda temerrüde düşmesi ve 
bundan sonra teminat olarak verdiği varlõklarõ geri alma hakkõnõn kalmamasõ durumunda; 
transfer eden taraf bu varlõklarõ mali tablolarõndan çõkarõr, transfer edilen taraf ise aldõğõ 
teminatlarõ makul değeri üzerinden bir varlõk olarak mali tablolarõna alõr, veya bu teminatlarõ 
o ana kadar satmõş olmasõ halinde bunlara ilişkin iade yükümlülüğünü mali tablolarõndan 
çõkarõr. 

d) (c) bendinde belirtilen durum hariç olmak üzere, transfer eden taraf verdiği 
teminatlarõ bir varlõk olarak izlemeye devam eder, ve transfer edilen taraf bu teminatlarõ bir 
varlõk olarak mali tablolarõna almaz.     

Bir finansal varlõk transferi mali tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ 
sağlamõyorsa, transfer edilen varlõk transfer edilen tarafça bir varlõk olarak mali tablolara 
alõnmaz. Transfer edilen taraf, nakit veya ödenen diğer bedelleri mali tablolarõndan 
çõkarõrken, bunun karşõlõğõnda transfer eden tarafa ilişkin bir alacak mali tablolarõna alõr. 
Transfer eden tarafõn sabit bir tutar karşõlõğõnda transfer edilen varlõğõn tamamõ üzerinde 
yeniden kontrol elde etmesine ilişkin hem bir hakkõnõn hem de bir yükümlülüğünün 
bulunmasõ halinde (repo gibi), transfer edilen taraf bu işlemden kaynaklanan alacağõnõ 
işletme kaynaklõ kredi ve alacak olarak dikkate alõr. Diğer durumlarda, bu tür alacaklar 
transfer edilen tarafça alõm-satõm amaçlõ, satõlmaya hazõr veya vadeye kadar tutulacak 
finansal varlõklardan uygun olanõ olarak sõnõflandõrõlõr.   

 
Bir finansal varlõğõn mutat alõm-satõmõ 
Madde 259. Finansal varlõklarõn mutat alõm-satõmlarõ, işlem tarihi muhasebesi 

veya ifa tarihi muhasebesinden biri kullanõlarak mali tablolara alõnõr ve mali tablolardan 
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çõkarõlõr. Kullanõlan yöntem, aynõ kategori içerisindeki finansal varlõklara ilişkin tüm alõm-
satõm işlemleri için tutarlõ bir şekilde uygulanõr.   

Bir finansal varlõğõn alõmõ ve satõmõnõ içeren ve sözleşmeye konu varlõğõn, ilgili 
piyasadaki örf veya düzenlemelerle tespit edilmiş bir zaman dilimi içinde teslimini 
gerektiren sözleşmeler (mutat sözleşmeler) bu Kõsõm kapsamõ içerisinde yer alan finansal 
araçlardõr. İşlem tarihi ve ifa tarihi arasõndaki sabit fiyat taahhüdü türev araç tanõmõnõ 
karşõlar ve forward sözleşmesidir. Ancak, taahhüdün kõsa bir geçerlilik süresinin olmasõ 
nedeniyle, bu tür bir sözleşme bu Kõsõm kapsamõnda türev araç olarak mali tablolara 
alõnmaz. 

Sözleşmenin değerinde meydana gelen değişikliklerin netleştirilmesini gerektiren 
veya buna izin veren bir sözleşme mutat sözleşme değildir. Bunun yerine, bu tür bir 
sözleşme işlem tarihi ve ifa tarihi arasõndaki dönemde bir türev araç olarak dikkate alõnõr. 

İşlem tarihi, işletmenin bir varlõğõ satõn alma veya satma taahhüdünde bulunduğu 
tarihtir. İşlem tarihi muhasebesi;  

a) Alõnacak bir varlõğõn ve bunun için ödenecek yükümlülüğün işlem tarihinde mali 
tablolara alõnmasõ ile,  

b) Satõlan bir varlõğõn işlem tarihinde mali tablolardan çõkarõlmasõ ve bedeli satõn 
alan tarafõndan ödenmek üzere bir alacağõn işlem tarihinde mali tablolara alõnmasõdõr.  

Genellikle, varlõğa ve mukabil yükümlülüğe ilişkin mülkiyetin değiştiği ifa tarihine 
kadar herhangi bir faiz tahakkuk etmez.  

İfa tarihi, varlõğõn işletme tarafõndan veya işletmeye teslim edildiği tarihtir. İfa 
tarihi muhasebesi;  

a)Bir varlõğõn işletme tarafõndan teslim alõndõğõ tarihte mali tablolara alõnmasõ ile, 
b)Bir varlõğõn işletme tarafõndan teslim edildiği tarihte mali tablolardan 

çõkarõlmasõdõr.  
İfa tarihi muhasebesinin uygulanmasõ durumunda; işlem tarihi ve ifa tarihi 

arasõndaki dönem süresince teslim alõnacak varlõğõn makul değerinde meydana gelen 
değişiklikler, bu Kõsõm kapsamõnda elde edilen varlõklarla aynõ şekilde dikkate alõnõr. Diğer 
bir ifadeyle, maliyeti veya iskonto edilmiş maliyeti üzerinden izlenen varlõklarõn makul 
değerlerinde meydana gelen değişiklikler mali tablolara alõnmaz; alõm-satõm amaçlõ olarak 
sõnõflandõrõlan varlõklarõn makul değerlerinde meydana gelen değişiklikler kar veya zarar 
olarak mali tablolara alõnõr; satõlmaya hazõr olarak sõnõflandõrõlan varlõklarõn makul 
değerlerinde meydana gelen değişiklikler ise öz sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle mali 
tablolara alõnõr.  

 
Bir finansal borcun mali tablolardan çõkarõlmasõ 
Madde 260. Bir finansal borç veya bu borcun bir kõsmõ, sadece borcun ortadan 

kalkmasõ (sözleşmede belirtilen yükümlülüğün ifasõ, sona ermesi veya iptal edilmesi gibi) 
halinde bilançodan çõkarõlõr.    

Aşağõdaki durumlardan en az birinin varlõğõ halinde finansal borç ortadan kalkmõş 
kabul edilir: 

a) Borçlunun kredi verene nakit, diğer finansal varlõklar, mal veya hizmetle 
ödemede bulunmak suretiyle borcunu ifa etmesi, veya 

b) Borçlunun finansal borca veya bir kõsmõna ilişkin asli sorumluluğunun hukuki 
bir süreçle veya kredi verenin inisiyatifiyle hukuki olarak sona ermesi (Borçlu tarafõndan 
garanti verilmesi bu koşulun sağlanmadõğõ anlamõna gelmez.). 

Bir borçlanma aracõ ihraçcõsõnõn bu aracõ geri satõn almasõ durumunda, bu 
ihraçcõnõn araca ilişkin piyasa yapõcõsõ olmasõ veya yakõn bir gelecekte yeniden satma niyeti 
bulunmasõ halinde bile borç ortadan kalkar.  
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Üçüncü taraflara yapõlan ödemeler, borçlu alacaklõ tarafõndan hukuki olarak ibra 
edilmediği sürece, kendi başõna borçlunun kredi verene olan asli yükümlülüklerini azaltmaz.    

Borçlunun bir yükümlülüğünün üstlenilmesi için üçüncü bir tarafa ödemede 
bulunmasõ ve bu yükümlülüğün üçüncü tarafça üstlenildiğine ilişkin kredi vereni 
bilgilendirmesi durumunda; ikinci fõkranõn (b) bendinde sayõlan koşullar sağlanmadõğõ 
sürece borç mali tablolardan çõkarõlmaz. Borçlunun bir yükümlülüğünün üstlenilmesi için 
üçüncü bir tarafa ödemede bulunmasõ ve kredi veren tarafõndan hukuki olarak ibra edilmesi 
halinde, borç ortadan kalkar. Ancak, borçlunun borca ilişkin olarak üçüncü tarafa veya 
doğrudan asli kredi verene ödeme yapmayõ kabul etmesi halinde, üçüncü tarafa olan yeni bir 
borç yükümlülüğü borçlu tarafõndan mali tablolara alõnõr.      

Hukuki olarak veya kredi verenin inisiyatifiyle elde edilen hukuki bir ibra her ne 
kadar borcun mali tablolardan çõkarõlmasõ ile sonuçlansa bile; bu Kõsmõn �Bir finansal 
varlõğõn mali tablolardan çõkarõlmasõ� başlõklõ maddesinde belirtilen koşullarõn 
sağlanmamasõ halinde, işletme tarafõndan yeni bir yükümlülük mali tablolara alõnõr. Bu 
koşullar sağlanmadõğõ takdirde, transfer edilen varlõklar mali tablolardan çõkarõlmaz, ve 
transfer eden tarafõndan transfer edilen varlõklara ilişkin olarak mali tablolardan çõkarõlan 
yükümlülük tutarõna eşit yeni bir yükümlülük mali tablolara alõnõr. 

Borçlanma araçlarõnõn önemli ölçüde farklõ koşullarla mevcut borçlu ve alacaklõ 
tarafõndan değiştirilmesi, asli finansal borcun ortadan kalkmasõ ve yeni bir finansal borcun 
mali tablolara alõnmasõ olarak dikkate alõnõr. Benzer olarak, mevcut bir finansal borcun 
koşullarõnda meydana gelen önemli bir değişiklik (borçlunun mali güçlük içinde 
bulunmasõyla ilgili olsun veya olmasõn) asli finansal borcun ortadan kalkmasõ ve yeni bir 
finansal borcun mali tablolara alõnmasõ olarak dikkate alõnõr. 

Yedinci fõkranõn uygulanmasõna yönelik olarak, ödenen ve alõnan ücretler 
netleştirildikten ve asli finansal borca ilişkin etkin faiz haddi kullanõlmak suretiyle iskonto 
edildikten sonraki net tutar dahil olmak üzere, yeni koşullar altõndaki nakit akõmlarõnõn 
iskonto edilmiş bugünkü değerinin asli finansal borca ait devam eden nakit akõmlarõnõn 
iskonto edilmiş bugünkü değerinden en az %10 farklõ olmasõ halinde, koşullarõn önemli 
ölçüde değiştiği kabul edilir. Borçlanma araçlarõnõn veya koşullarõnõn değiştirilmesinin asli 
finansal borcun ortadan kalkmasõ olarak dikkate alõnmasõ halinde, katlanõlan maliyetler veya 
ücretler bu borcun ortadan kalkmasõna ilişkin kazanç veya kayõplarõn bir parçasõ olarak mali 
tablolara alõnõr. Borçlanma araçlarõnõn veya koşullarõnõn değiştirilmesinin asli finansal 
borcun ortadan kalkmasõ olarak dikkate alõnmamasõ halinde ise, katlanõlan maliyetler veya 
ücretler bu borcun kayõtlõ değerinde bir düzeltme olarak kabul edilir ve üzerinde değişiklik 
yapõlan borcun kalan süresi içerisinde itfa edilir.  

Tamamen veya kõsmen transfer edilen veya ortadan kalkan bir yükümlülüğün 
kayõtlõ değeri ile ödenen tutar arasõndaki fark dönemin gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Bazõ durumlarda, kredi verenin borçluyu mevcut bir ödeme yapma 
yükümlülüğünden kurtarmasõ karşõlõğõnda, borçlu asli sorumluluğu üstlenen tarafõn 
temerrüdü halinde ödeme yapmak üzere bir garanti yükümlülüğü altõna girebilir. Bu 
durumlarda borçlu tarafõndan; 

a) Garanti yükümlülüğünün makul değeri esas alõnarak yeni bir finansal borç mali 
tablolara alõnõr, 

b) Elde edilen gelirler ile asli finansal borcun kayõtlõ değerinden yeni finansal 
borcun makul değerinin düşülmesi suretiyle bulunan tutar arasõndaki fark esas alõnarak bir 
kazanç veya kayõp mali tablolara alõnõr. 

İşletmenin bir finansal borcu kõsmen geri satõn almasõ durumunda, bu finansal 
borcun önceki kayõtlõ değeri; mali tablolara alõnmaya devam edilen kõsõm ile mali 
tablolardan çõkarõlan kõsõm arasõnda, bu kõsõmlarõn geri satõn alma tarihindeki göreceli makul 
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değerleri esas alõnarak paylaştõrõlõr. Mali tablolardan çõkarõlan kõsma isabet eden kayõtlõ 
değer ile bu kõsõm için ödenen bedel arasõndaki fark dönemin gelir tablosu ile ilişkilendirilir.     

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Finansal Araçlarõn Değerlemesi  
 
Finansal varlõklarõn ve finansal borçlarõn ilk değerlemesi 
Madde 261. Bir finansal varlõk ya da finansal borç ilk defa mali tablolara alõnõrken 

maliyet bedeli üzerinden değerlenir; bu maliyet, bir varlõk olmasõ durumunda verilen bedelin 
ve bir yükümlülük olmasõ durumunda alõnan bedelin makul değeridir. Elde etme veya 
ihraçla doğrudan ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri finansal varlõğõn veya finansal borcun 
ilk değerlemesine dahil edilir.  

Bir finansal araç için alõnan veya verilen bedelin makul değeri, işlem fiyatõ veya 
diğer piyasa fiyatlarõ dikkate alõnarak belirlenir. Bu tür piyasa fiyatlarõnõn bulunmamasõ 
halinde veya bedelin bir kõsmõnõ finansal araç dõşõndaki bir şeyin oluşturmasõ halinde, bu 
bedelin makul değeri; gelecekteki tüm nakit giriş ve çõkõşlarõnõn, benzer kredi 
derecelendirmesine sahip olan bir ihraçcõnõn benzer bir finansal aracõ (para birimi, vadesi, 
faiz haddi ve diğer faktörler esas alõnarak) için geçerli olan piyasa faiz hadleri kullanõlarak 
iskonto edilmesi suretiyle bulunan tutarlarõn toplamõ olarak tahmin edilir. (Örnek: Herhangi 
bir faiz taşõmayan uzun vadeli bir alacağõn makul değeri gelecekteki tüm nakit girişlerinin 
bugünkü değerine eşittir. Diğer bir ifadeyle, bu alacağõn makul değeri, alacağa ilişkin 
gelecekteki nakit girişlerinin alacak ortaya çõktõğõnda geçerli olan uygulanabilir piyasa faiz 
hadleri kullanõlarak iskonto edilmesi suretiyle bulunan tutarlarõn toplamõdõr. Borç verilen 
ilave bir tutar, diğer bir varlõk türü olarak mali tablolara alõnma için gereken koşullarõ 
taşõmadõğõ sürece, gelirlerde bir azalma veya gider olarak dikkate alõnõr.).  

 
Finansal varlõklarõn müteakip değerlemesi 
Madde 262. Bir finansal varlõğõn ilk defa mali tablolara alõnmasõndan sonraki 

değerleme amaçlarõna yönelik olarak, bu Kõsõm finansal varlõklarõ aşağõdaki dört kategori 
altõnda sõnõflandõrõlõr:  

a) İşletme kaynaklõ kredi ve alacaklar, 
b) Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar, 
c) Satõlmaya hazõr finansal varlõklar, 
d) Alõm-satõm amaçlõ finansal varlõklar. 
Türev araç varlõklarõ dahil olmak üzere finansal varlõklar, ilk defa mali tablolara 

alõndõktan sonra, satõş veya diğer elden çõkarmalar nedeniyle katlanõlan işlem maliyetleri için 
herhangi bir indirim yapõlmaksõzõn makul değerleri üzerinden değerlenir. Aşağõdaki finansal 
varlõklar bu fõkra kapsamõ dõşõndadõr: 

a) İşletme kaynaklõ kredi ve alacaklar, bunlar etkin faiz yöntemi kullanõlmak 
suretiyle iskonto edilmiş maliyet üzerinden değerlenir; 

b) Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar, bunlar etkin faiz yöntemi kullanõlmak 
suretiyle iskonto edilmiş maliyet üzerinden değerlenir; 

c) Aktif bir piyasada fiyat kotasyonu bulunmayan ve makul değeri güvenilir olarak 
ölçülemeyen hisse senetlerindeki yatõrõmlar ile maliyetleri üzerinden değerlenen bu tür kote 
olmayan hisse senetleriyle bağlantõlõ ve bunlarõn teslimiyle kapatõlmasõ gereken türev 
araçlar. 

Riskten korunan kalemler olarak belirlenmiş finansal varlõklar bu Kõsmõn riskten 
korunma muhasebesine ilişkin hükümlerine tabidir. Makul değer üzerinden değerlenen ve 
makul değerlerinde meydana gelen değişiklikler kar veya zarar olarak mali tablolara alõnan 



 

 
126

finansal varlõklar dõşõndaki tüm finansal varlõklar için, herhangi bir değer düşüklüğünün 
bulunup bulunmadõğõnõn incelenmesi şarttõr.  

Makul değerle değerlenen bir finansal varlõğõn makul değeri sõfõrõn altõndaysa, bu 
varlõk bir finansal borç olarak dikkate alõnõr. 

İşletme kaynaklõ kredi ve alacaklar, işletmelerin vadeye kadar elde tutma niyeti 
dikkate alõnmaksõzõn iskonto edilmiş maliyet üzerinden değerlenir.  

Değişken faizli finansal varlõklar için, piyasa faiz hadlerindeki değişiklikleri 
yansõtacak şekilde nakit akõmlarõnõn dönemsel olarak yeniden tahmin edilmesi etkin getiriyi 
değiştirir. Nakit akõmlarõndaki bu t0ür değişiklikler, varlõğõn kalan vadesi veya varlõğõn 
piyasada yeniden fiyatlanmasõ halinde sonraki yeniden fiyatlama tarihine kadar olan süre 
üzerinden mali tablolara alõnõr. Vadedeki anapara alacağõna eşit bir tutarda ilk defa mali 
tablolara alõnan değişken faizli bir finansal varlõk ile ilgili olarak, gelecekteki faiz 
ödemelerinin yeniden tahmin edilmesi varlõğõn kayõtlõ değeri üzerinde olağan koşullarda 
önemli herhangi bir etkide bulunmaz.      

  
Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar 
Madde 263. Aşağõdaki koşullardan herhangi birinin varlõğõ halinde, işletmenin 

sabit vadeli bir finansal varlõktaki yatõrõmõnõ vadesine kadar elde tutmak için olumlu bir 
niyetinin bulunmadõğõ kabul edilir: 

a) İşletmenin finansal varlõğõ belirsiz bir süre için elde tutma niyetinin bulunmasõ, 
b) İşletmenin; piyasa faiz hadlerinde veya risklerinde, likidite ihtiyaçlarõnda, 

alternatif yatõrõmlarõn mevcudiyetinde ve getirilerinde, finansman kaynaklarõnda ve 
koşullarõnda veya döviz kuru riskinde meydana gelen değişikliklere bağlõ olarak finansal 
varlõğõ satmaya hazõr olmasõ, 

c) İhraçcõnõn finansal varlõğõ iskonto edilmiş maliyetinin önemli ölçüde altõnda bir 
tutarla kapatma hakkõnõn bulunmasõ.   

Değişken faizli bir borçlanma aracõ vadeye kadar elde tutulacak bir yatõrõm için 
gereken koşullarõ karşõlayabilir. Sermayeye ilişkin menkul kõymetlerin herhangi bir 
vadesinin olmamasõ (hisse senetleri gibi) veya bunlardan elde edilecek tutarlarõn önceden 
belirlenemeyecek bir şekilde değişikliğe uğrayabilmesi (hisse senedi opsiyonlarõ, varantlar 
ve haklar gibi) nedeniyle, bu tür menkul kõymetlerin çoğunluğu vadeye kadar elde tutulacak 
yatõrõm olamaz. Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlarõn tanõmõ ile ilgili olarak, sabit veya 
belirlenebilir ödemeler ve sabit vade kavramlarõyla, finansal aracõ elinde bulunduran tarafa 
yapõlacak ödemelerin (anapara ve faiz ödemeleri gibi) tutarõnõ ve tarihlerini tanõmlayan 
sözleşme koşullarõ kastedilmektedir. Sözleşme ile belirlenen ödemelerin sabit veya 
belirlenebilir olduğu ve bu sõnõflandõrma için gerekli diğer koşullar sağlandõğõ sürece, önemli 
bir ödenmeme riskinin bulunmasõ finansal varlõğõn vadeye kadar elde tutulacak olarak 
sõnõflandõrõlmasõnõ engellemez. Faiz ödemelerinin sõnõrsõz bir süre için yapõlmasõnõ 
gerektiren bir vadesiz borçlanma aracõ vadeye kadar elde tutulacak olarak sõnõflandõrõlamaz.   

İhraçcõ tarafõndan geri çağrõlabilir bir finansal varlõk; elinde bulunduran tarafõn bu 
aracõ vadesine veya geri çağrõlana kadar elde tutma niyetinin ve yeteneğinin bulunmasõ ve 
aracõn kayõtlõ değerinin neredeyse tamamõnõ elde edebilmesi halinde, vadeye kadar elde 
tutulacak bir yatõrõm olarak sõnõflandõrõlma için gerekli koşullarõ sağlar. İhraçcõnõn satõn alma 
opsiyonunun kullanõlmasõ aslõnda varlõğõn vadesinin önceki bir tarihe alõnmasõdõr. Ancak, bir 
finansal varlõğõn elinde bulunduran tarafça kayõtlõ değerinin neredeyse tamamõnõn elde 
edilememesiyle sonuçlanabilecek şekilde geri çağrõlabilir olmasõ halinde, bu finansal varlõk 
vadeye kadar elde tutulacak olarak sõnõflandõrõlamaz. Kayõtlõ değerin neredeyse tamamõnõn 
elde edilip edilmediğinin belirlenmesinde işletme tarafõndan ödenen herhangi bir prim ve 
aktifleştirilen işlem maliyetleri de dikkate alõnõr.  



 

 
127

Elinde bulunduran tarafça talep edilmesi halinde ihraçcõnõn vadesinden önce geri 
satõn almakla yükümlü bulunduğu bir finansal varlõk vadeye kadar elde tutulacak yatõrõm 
olarak sõnõflandõrõlamaz; çünkü, bir finansal varlõğa ilişkin satma hakkõ için ödeme yapõlmasõ 
bu varlõğõ vadesine kadar elde tutma amacõyla örtüşmez.   

İşletmenin, cari hesap dönemi veya önceki iki hesap dönemi boyunca, vadeye 
kadar elde tutulacak yatõrõmlarõn önemli olmayan tutarõndan fazla tutarlõ olanlarõ (vadeye 
kadar elde tutulacak yatõrõmlarõn toplam tutarõna göre önemli olmayan tutarõndan fazla olan 
tutarlar) vadelerinden önce satmasõ veya yeniden sõnõflandõrmasõ halinde,  hiçbir finansal 
varlõk vadeye kadar elde tutulacak yatõrõm olarak sõnõflandõrõlamaz. Aşağõdaki satõş veya 
yeniden sõnõflandõrma işlemleri bu fõkra kapsamõ dõşõndadõr: 

a) Piyasa faiz hadlerindeki değişikliklerin finansal varlõğõn makul değeri üzerinde 
önemli bir etkide bulunmayacağõ, vade tarihine veya finansal varlõğõn satõn alma 
opsiyonunun kullanõldõğõ tarihe çok yakõn satõş ve yeniden sõnõflandõrma işlemleri, 

b) Satõş veya yeniden sõnõflandõrma işlemlerinin, finansal varlõğa ilişkin asli 
anapara ödemelerinin en az %90�õnõn programlõ ödemeler veya ön-ödemeler aracõlõğõyla 
işletme tarafõndan tahsil edilmesinden sonra ortaya çõkmasõ, veya 

c) İşletmenin kontrolü dõşõndaki bir olaydan kaynaklanan, tekrarlanmayan ve 
işletme tarafõndan makul bir şekilde öngörülemeyen satõş veya yeniden sõnõflandõrma 
işlemleri. 

Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlarõn önemli olmayan tutarõndan fazla tutarlõ 
olanlarõn satõlmasõ veya yeniden sõnõflandõrõlmasõnõn beşinci fõkranõn (a), (b) ve (c) 
bentlerinde sayõlan koşullarõ sağlamadõğõ durumlarda, bu yatõrõmlar satõlmaya hazõr olarak 
yeniden sõnõflandõrõlõr.   

Makul değer, finansal varlõklarõn çoğunluğu için iskonto edilmiş maliyete göre 
daha uygun bir değerleme ölçüsüdür. Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar bir istisnadõr ve 
sadece işletmenin yatõrõmõ vadesine kadar elde tutmaya yönelik olumlu bir niyeti ve yeteneği 
olmasõ halinde geçerlidir. Ancak, işletme faaliyetlerinin bu tür yatõrõmlarõn vadesine kadar 
elde tutulma niyet ve yeteneği üzerinde şüphe uyandõrmasõ halinde, bu maddedeki bir önceki 
fõkra hükmü makul bir süre için bu istisnanõn kullanõmõnõ engeller.  

İşletmenin bir yatõrõmõ vadesine kadar elde tutma niyet ve yeteneğinin bulunup 
bulunmadõğõna karar verilirken, bir banka veya sigorta şirketinin iflasõ gibi finans sektöründe 
yaşanan çok büyük çaplõ krizler gibi olağanüstü durumlarõn işletme tarafõndan 
değerlendirilmesi gerekli değildir.  

Aşağõda belirtilen haller nedeniyle ortaya çõkan ve bu maddenin beşinci fõkrasõnda 
belirtilen koşulu (İşletmenin, cari hesap dönemi veya önceki iki hesap dönemi boyunca, 
vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlarõn önemli olmayan tutarõndan fazla tutarlõ olanlarõ 
vadelerinden önce satmasõ veya yeniden sõnõflandõrmasõ hali) sağlayan vadeden önceki 
satõşlar, işletmenin diğer yatõrõmlarõnõ vadeye kadar elde tutma niyetinin bulunup 
bulunmadõğõ hakkõnda bir tereddütün ortaya çõkmasõna neden olmayabilir: 

a) İhraçcõnõn kredi derecelendirmesindeki önemli bir kötüleşme. (Örnek; bir 
derecelendirme kuruluşu tarafõndan işletmenin kredi notunun düşürülmesi ve bu düşürmenin 
yatõrõmõn ilk defa mali tablolara alõndõğõ tarihteki kredi notuna göre kredi 
derecelendirmesindeki önemli bir kötüleşme için kanõt oluşturmasõ durumunda; bu 
düşürmeyi takip eden bir satõş, işletmenin diğer yatõrõmlarõnõ vadeye kadar elde tutma 
niyetinin bulunup bulunmadõğõ hakkõnda bir tereddütün ortaya çõkmasõnõ gerektirmez.) 
Benzer olarak, işletmenin zayõf noktalarõnõn tespitine ve değerlendirilmesine yönelik bir iç 
derecelendirme kullanmasõ durumunda; iç derecelendirme sonucunda ortaya çõkan 
değişiklikler, işletmenin iç derecelendirme ve bunlardaki değişikliklere ilişkin yaklaşõmõnõn 
kredi derecelendirmesinde güvenilir, tutarlõ ve objektif bir ölçü sağladõğõ sürece ihraçcõnõn 
kredi derecelendirmesinde önemli bir kötüleşmenin bulunup bulunmadõğõnõn belirlenmesine 
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katkõda bulunur. Bir finansal varlõktaki değer düşüklüğüne ilişkin objektif bir kanõtõn 
bulunmasõ halinde, kredi derecelendirmesindeki bir kötüleşme genellikle önemli olarak 
dikkate alõnõr.  

b) Vergi kanunlarõnda, vadeye kadar elde tutulacak bir yatõrõma ilişkin faizlerin bir 
vergi istisnasõna konu olmasõ halini sona erdirecek veya bu istisnayõ önemli ölçüde azaltacak 
şekilde bir değişiklik yapõlmasõ (Ancak, faiz gelirlerine ilişkin vergi oranlarõnda değişiklik 
yapan bir vergi kanunu değişikliği buna dahil değildir.). 

c) Önemli bir birleşme veya elden çõkarma işleminin, mevcut faiz haddi 
pozisyonunun veya karşõ taraf riski politikalarõnõn sürdürülmesi amacõyla vadeye kadar elde 
tutulacak yatõrõmlarõn satõşõnõ veya transferini gerektirmesi. (her ne kadar birleşme işlemi 
işletmenin kontrolündeki bir olay olsa da, mevcut faiz haddi pozisyonunun veya karşõ taraf 
riski politikalarõnõn sürdürülmesine yönelik yatõrõm portföyü değişiklikleri birleşmenin 
müteakip bir sonucudur.). 

d) Belirli yatõrõm türlerine yapõlacak yatõrõmlarõn maksimum seviyesini veya 
yatõrõm yapõlabilecek finansal araçlarõn kapsamõnõ önemli ölçüde değiştiren yasal bir 
değişiklik işletmenin vadeye kadar elde tutulacak bir yatõrõmõ elden çõkarmasõna neden 
olabilir. 

e) Sektörün sermaye yeterliliğine ilişkin yasal düzenlemelerde, işletmenin vadeye 
kadar elde tutulacak yatõrõmlarõnõ satarak portföyünü küçültmesini gerektirecek ölçüde 
önemli artõşlar olmasõ. 

f) Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlara ilişkin olarak, düzenleyici otoritelerce 
öngörülen risk-tabanlõ sermaye amaçlarõ için kullanõlan risk ağõrlõklarõnda önemli bir artõş 
olmasõ.     

Aşağõdaki koşullardan herhangi birinin varlõğõ halinde, sabit vadeli bir finansal 
varlõktaki yatõrõmõn vadeye kadar elde tutulmasõna ilişkin işletmenin örneklerle kanõtlanmõş 
bir yeteneğinin bulunmadõğõ kabul edilir: 

a) Yatõrõma ilişkin finansmanõn vadeye kadar sürdürülmesi için işletmenin finansal 
kaynaklarõnõn bulunmamasõ, veya 

b) İşletmenin finansal varlõğõ vadesine kadar elinde tutma niyetini engelleyen 
mevcut hukuki veya diğer bazõ sõnõrlamalarõn bulunmasõ (ancak, ihraçcõnõn satõn alma 
opsiyonunun işletmenin finansal varlõğõ vadesine kadar elinde tutma niyetini engellemesi 
gerekmez.).     

 
Bu maddede belirtilenlerin dõşõndaki durumlar, işletmenin bir yatõrõmõ vadesine 

kadar elde tutmak için olumlu bir niyetinin veya yeteneğinin bulunmadõğõnõ gösterir. 
İşletmenin vadesine kadar elde tutulacak yatõrõmlarõnõ vadelerine kadar elde tutma 

niyet ve yeteneğinin bulunup bulunmadõğõ, işletme tarafõndan sadece bu finansal varlõklar ilk 
defa mali tablolara alõndõğõnda değil, müteakip her bir bilanço tarihi itibarõyla yeniden 
değerlendirilir. 

 
Finansal borçlarõn müteakip değerlemesi 
Madde 264. İlk defa mali tablolara alõnmadan sonra, türev araç borçlarõ ve alõm-

satõm amaçlõ olarak belirlenen yükümlülükler dõşõndaki tüm finansal borçlar, etkin faiz 
yöntemi kullanõlmak suretiyle iskonto edilmiş maliyet üzerinden değerlenir. Maliyetleri 
üzerinden değerlenen ve makul değeri güvenilir olarak ölçülemeyen kote olmayan hisse 
senetleriyle bağlantõlõ ve bunlarõn teslimiyle kapatõlmasõ gereken türev araç borçlarõ hariç 
olmak üzere; türev araç borçlarõ ve alõm-satõm amaçlõ finansal borçlar, ilk defa mali tablolara 
alõnmadan sonra makul değer üzerinden değerlenir. Bir finansal varlõğõn veya bir kõsmõnõn 
transferinin mali tablolardan çõkarõlma için gereken koşullarõ sağlamadõğõ durumlarda ortaya 
çõkan finansal borçlarõn değerlenmesinde, bu Kõsmõn �Mali tablolardan çõkarõlma için 
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gerekli koşullarõ sağlamayan transferler� başlõklõ maddesi hükümleri uygulanõr. Riskten 
korunan kalemler olarak belirlenmiş finansal borçlar, bu Kõsmõn riskten korunma 
muhasebesine ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur. 

 
Yeniden sõnõflandõrma 
Madde 265. Bir finansal varlõk veya finansal borcun alõm-satõm amaçlõ olarak 

belirlenmesinin ilk defa mali tablolara alõnma sõrasõnda yapõlmasõ nedeniyle, elde 
bulundurulan mevcut bir finansal araç alõm-satõm amaçlõ finansal varlõklar sõnõfõ içinde veya 
dõşõnda yeniden sõnõflandõrõlmaz.   

Niyette veya yetenekte meydana gelen bir değişikliğin sonucu olarak, vadeye kadar 
elde tutulacak yatõrõmlarõn iskonto edilmiş maliyet üzerinden izlenmelerine devam 
edilmesinin uygun olmamasõ durumunda; bunlar satõlmaya hazõr olarak yeniden 
sõnõflandõrõlõr ve makul değer üzerinden yeniden değerlenir, kayõtlõ değer ile makul değer 
arasõndaki fark bu Kõsmõn �Kazanç ve kayõplar� başlõklõ maddesi hükümleri ile uyumlu 
olarak dikkate alõnõr. 

Benzer olarak, daha önce güvenilir olarak değerlenemeyen bir finansal varlõğõn 
veya finansal borcun güvenilir olarak değerlenebilir hale gelmesi ve varlõğõn veya borcun bu 
yeni halde makul değer üzerinden değerlenmesinin gerekmesi durumunda; bu varlõk veya 
borç makul değer üzerinden yeniden değerlenir, ve kayõtlõ değer ile makul değer arasõndaki 
fark bu Kõsmõn �Kazanç ve kayõplar� başlõklõ maddesi hükümleri ile uyumlu olarak dikkate 
alõnõr. 

Niyette veya yetenekte meydana gelen bir değişikliğin sonucu olarak veya makul 
değerin güvenilir olarak belirlenemez hale geldiği nadir bir durumun ortaya çõkmasõ ya da 
bu Kõsmõn �Vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar� başlõklõ maddesinin beşinci fõkrasõnda 
bahsedilen önceki iki hesap döneminin sona ermiş olmasõ nedeniyle, finansal varlõğõn makul 
değer yerine maliyeti veya iskonto edilmiş maliyet üzerinden izlenmesinin uygun hale 
gelmesi durumunda; finansal varlõğõn o tarihteki makul değeri yeni kayõtlõ değeri olur, diğer 
bir ifadeyle finansal varlõğõn makul değeri bu varlõğõn maliyeti veya iskonto edilmiş maliyeti 
haline gelir. Bu varlõğa ilişkin doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle mali 
tablolara alõnan kazanç veya kayõplar, bu Kõsmõn �Kazanç ve kayõplar� başlõklõ maddesi 
hükümleri ile uyumlu olarak aşağõdaki şekilde dikkate alõnõr: 

a) Sabit vadeli bir finansal varlõk ile ilgili olarak, bu varlõğa ilişkin doğrudan öz 
sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnan önceki kazanç veya kayõplar, 
vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmõn kalan süresi içerisinde kar veya zarar olarak itfa edilir. 
Yeni iskonto edilmiş maliyet ile vade tutarõ arasõndaki fark, prim ve iskontolarõn itfasõna 
benzer şekilde, bir getiri düzeltmesi olarak finansal varlõğõn kalan süresi içerisinde itfa edilir; 
ve  

b) Sabit vadeli olmayan bir finansal varlõk ile ilgili olarak, bu varlõğa ilişkin 
doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnan önceki kazanç veya 
kayõplar, finansal varlõk satõlana veya bir şekilde elden çõkarõlana kadar öz sermaye 
içerisinde bekletilir. Finansal varlõk satõldõğõnda veya bir şekilde elden çõkarõldõğõnda ise, söz 
konusu önceki kazanç ve kayõplar gelir tablosuna yansõtõlõr. 

 
Makul değerle değerlemeye ilişkin ilkeler 
Madde 266. Bu Kõsõm hükümlerinin uygulanmasõna yönelik olarak, bir finansal 

varlõk veya finansal borcun makul değerinin belirlenmesinde aşağõdaki hükümler uygulanõr. 
Makul değer tanõmõ; işletmenin herhangi bir tasfiye sürecine girme, faaliyetlerinde 

önemli bir kõsõntõya gitme veya ters pozisyon sağlayan bir işlem gerçekleştirme niyet veya 
ihtiyacõnda olmaksõzõn işletmenin sürekliliği kavramõ altõnda faaliyet gösterdiği varsayõmõna 
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dayanõr. Makul değer, bundan dolayõ, işletmenin gerçekleştirmek istemediği bir işlem, 
tasfiye veya satõş nedeniyle elde edeceği veya ödeyeceği bir tutar değildir.     

a) Aktif bir piyasadaki fiyat kotasyonlarõ: Aktif bir piyasada fiyat 
kotasyonlarõnõn varlõğõ makul değere ilişkin en iyi kanõttõr; bu tür fiyatlar, varlõğõ halinde, 
finansal varlõklar ve finansal borçlarõn değerlemelerinde kullanõlõr. Bir finansal araca ilişkin 
olağan piyasa işlemlerini yansõtan fiyat kotasyonlarõnõn borsalar, müşteri temsilcileri, üye 
temsilcileri, endüstri gruplarõ veya düzenleyici otoritelerce düzenli ve hazõr olarak 
açõklanmasõ halinde, bu aracõn aktif bir piyasada kote olduğu kabul edilir. Elde bulundurulan 
bir varlõk veya ihraç edilecek bir borç için uygun piyasa fiyat kotasyonu bekleyen güncel 
emirler arasõndaki en iyi alõş emri iken, elde bulundurulan bir borç veya elde edilecek bir 
varlõk için bekleyen güncel emirler arasõndaki en iyi satõş emridir. Güncel en iyi alõş ve en 
iyi satõş emirlerinin bulunmamasõ durumunda; işlem tarihi ile bilanço tarihi arasõnda 
ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik olmadõğõ sürece, en yakõn zamanlõ gerçekleşen 
işlemin fiyatõ cari makul değere ilişkin bir kanõt oluşturur. Bir işletmenin birbirine denk 
varlõk ve yükümlülük pozisyonlarõnõn bulunmasõ durumunda, makul değer belirlenirken 
ortalama piyasa fiyatlarõ kullanõlabilir. Bir finansal araçlar portföyünün makul değeri, her bir 
finansal aracõn sayõsõ ile piyasa fiyat kotasyonunun çarpõmõ sonucunda elde edilen değerlerin 
toplamõna eşittir. Bir finansal aracõn tamamõ için aktif bir piyasada yayõmlanan herhangi bir 
fiyat kotasyonunun bulunmadõğõ, ancak bu aracõn tamamlayõcõ kõsõmlarõnõn aktif bir piyasasõ 
bulunduğu durumlarda; finansal aracõn makul değeri tamamlayõcõ kõsõmlarõna ilişkin piyasa 
fiyatlarõ esas alõnarak belirlenir.  

b) Aktif olmayan bir piyasadaki yakõn zamanlõ işlem: Bir finansal aracõn aktif 
bir piyasasõnõn bulunmamasõ durumunda, makul değere ilişkin en iyi kanõt; bilgili ve istekli 
taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el 
değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan 
meblağ üzerinden gerçekleşen yakõn zamanlõ işlemler dikkate alõnarak elde edilir. En yakõn 
zamanlõ işlemden beri ekonomik koşullarõn değişmiş olmasõ halinde, finansal aracõn makul 
değerindeki mukabil değişiklik benzer finansal araçlarõn güncel fiyat ve oranlarõ esas 
alõnarak belirlenir. 

c) Aktif olmayan bir piyasada kullanõlacak değerleme tekniği: Makul değer 
herhangi bir şekilde belirlenemiyorsa, işletmeler makul değeri tahmin etmek üzere bir 
değerleme tekniği kullanõr. Değerleme tekniği kullanõlmasõnõn amacõ, değerleme gününde 
serbest piyasa koşullarõnda gerçekleşecek olan bir işlemin fiyatõnõn belirlenmesidir. Bundan 
dolayõ kullanõlacak değerleme tekniği; piyasa katõlõmcõlarõnõn fiyat belirlenirken dikkate 
aldõklarõ faktörlerin tümünü içermeli ve finansal araçlarõn fiyatlanmasõnda kullanõlan genel 
kabul görmüş yöntemler ile tutarlõ olmalõdõr. İşletmelerce uygun değerleme teknikleri 
belirlenir ve gerçek işlemlere ilişkin fiyatlar kullanõlarak geçerlilikleri test edilir. (Örnek; 
değerlemeye konu olan bir finansal aracõn serbest piyasa koşullarõnda alõm-satõmõ 
yapõldõğõnda, değerleme tekniğinin alõnan veya ödenen bedelin makul değerine eşit bir 
tutarla sonuçlanmasõ beklenir.)     

 Mali piyasalarda iyi tasarlanmõş değerleme tekniklerinin; büyük ölçüde aynõ 
nitelikli diğer bir finansal aracõn cari piyasa değerine yapõlan referansõ, iskonto edilmiş nakit 
akõmlarõ analizini ve opsiyon fiyatlama modellerini içermesi şarttõr. Bir finansal aracõn 
fiyatlanmasõnda piyasa katõlõmcõlarõ tarafõndan yoğun bir şekilde kullanõlan bir değerleme 
tekniğinin bulunmasõ ve bu tekniğin gerçek piyasa işlemlerinden elde edilen fiyatlara ilişkin 
güvenilir tahminler sağlamakta kanõtlanmõş olmasõ durumunda, işletmeler bu tekniği 
kullanmakla yükümlüdür. 

 Değerleme tekniklerinin uygulanmasõnda kullanõlan tahmin ve varsayõmlarõn, 
piyasa katõlõmcõlarõ tarafõndan bir finansal aracõn fiyatõ belirlenirken kullanõlan tahmin ve 
varsayõmlar hakkõndaki mevcut bilgilerle tutarlõ olmasõ şarttõr. İskonto edilmiş nakit akõmlarõ 
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analizi kullanõlõrken; borçlunun kredi derecelendirmesi, sözleşme ile belirlenen faiz haddinin 
sabit olduğu kalan süre, anapara geri ödemelerine ilişkin kalan süre ve ödemenin yapõlacağõ 
para birimi dahil olmak üzere, büyük ölçüde aynõ vade ve özelliklere sahip finansal araçlarõn 
getiri oranõna eşit bir iskonto oranõnõn kullanõlmasõ şarttõr. Bir finansal aracõn vadesinin 
piyasa fiyatlarõnõn mevcut olduğu dönemlerden sonraki bir tarihe isabet edecek şekilde uzun 
olmasõ halinde; değerleme tekniğinde, mevcut piyasa fiyatlarõ kullanõlmak suretiyle, olağan 
piyasa koşullarõ ve diğer hazõr bilgilerin tümü õşõğõnda fiyat değişikliklerine ilişkin geçmiş 
deneyimler esas alõnarak sonraki dönemler için makul tahminler yapõlõr. Özellikle, piyasa 
fiyatlarõndaki varsayõlan herhangi bir değişikliğin, piyasadaki mevcut forward sözleşmesi 
fiyatlarõyla tutarlõ bir şekilde makul kanõtlarla desteklenmesi şarttõr. 

 Bir finansal borç üstlenilmesi veya bir finansal varlõğõn elde edilmesi ya da ortaya 
çõkmasõ, finansal aracõn makul değerinin tahmin edilmesi için temel oluşturan bir piyasa 
işlemidir. Finansal aracõn bir borçlanma aracõ olmasõ durumunda, bu aracõn makul değeri; 
elde etme veya ortaya çõkma tarihinde mevcut olan piyasa koşullarõ ve cari piyasa koşullarõ 
veya bu araca ya da benzer borçlanma araçlarõna (Örnek; kalan vadesi, nakit akõmlarõ, para 
birimi, karşõ taraf riski ve teminatlarõ benzer olan diğer borçlanma araçlarõ)  ilişkin cari faiz 
hadleri dikkate alõnarak belirlenir. Alternatif olarak, borçlanma aracõnõn ortaya çõkmasõndan 
sonra karşõ taraf riskinde herhangi bir değişiklik olmadõğõ sürece; bu araca göre daha 
elverişli borçlanma koşullarõnõ yansõtan karşõlaştõrõlabilir bir faiz haddi kullanõlmasõ ve 
aracõn ortaya çõkma tarihini müteakiben söz konusu karşõlaştõrõlabilir faiz haddinde meydana 
gelen değişiklikler için düzeltme yapõlmasõ suretiyle cari piyasa faiz haddine ilişkin bir 
tahmin türetilebilir. 

 
Aktif bir piyasasõ bulunmayan hisse senetlerinin değerlemesi 
Madde 267. Aktif bir piyasada fiyat kotasyonu bulunmayan hisse senetleri ile bu 

tür hisse senetleriyle bağlantõlõ ve bunlarõn teslimiyle kapatõlmasõ gereken türev araçlardaki 
yatõrõmlarõn makul değerinin, aşağõdaki koşullarõn varlõğõ halinde güvenilir olarak 
ölçülebildiği kabul edilir: 

a) Makul değer tahmin aralõklarõ içerisinde kalan değişikliklerin bu araç için 
önemli olmamasõ, 

b) Bu aralõk içerisindeki değişik tahminlere ilişkin olasõlõklarõn makul bir şekilde 
değerlendirilebilmesi ve makul değer tahmininde kullanõlabilmesi.   

 
Aktif bir piyasada fiyat kotasyonu bulunmayan hisse senetleri ile bu tür hisse 

senetleriyle bağlantõlõ ve bunlarõn teslimiyle kapatõlmasõ gereken türev araçlardaki 
yatõrõmlara ilişkin güvenilir makul değer tahmin aralõğõ içerisinde kalan değişikliklerin 
muhtemelen önemli olmadõğõ birçok durum vardõr. Olağan koşullarda, ilişkili olmayan 
üçüncü bir taraftan elde edilen bir finansal varlõğõn makul değeri tahmin edilebilir. Ancak, 
bir araca ilişkin güvenilir makul değer tahmin aralõğõ önemliyse ve değişik tahminlerin 
olasõlõklarõ makul bir şekilde değerlendirilemiyorsa, bu araç makul değer üzerinden 
değerlenmez.      

 
Kazanç ve kayõplar  
Madde 268. Bir riskten korunma ilişkisinin herhangi bir parçasõ olmayan bir 

finansal varlõk veya finansal borcun makul değerinde meydana gelen değişikliklerden 
kaynaklanan kazanç veya kayõplar aşağõdaki şekilde mali tablolara alõnõr: 

a) Alõm-satõm amaçlõ bir finansal varlõğa veya finansal borca ilişkin kazanç veya 
kayõplar ortaya çõktõğõ dönemde kar veya zarar olarak mali tablolara alõnõr (Bu doğrultuda, 
bir türev araç riskten korunma amaçlõ bir araç olarak belirlenmediği sürece alõm-satõm 
amaçlõ olarak dikkate alõnõr.). 
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b) Değer düşüklüğü zararlarõ hariç olmak üzere, satõlmaya hazõr finansal varlõklara 
ilişkin kazanç veya kayõplar, bu varlõklar mali tablolardan çõkarõlana kadar öz sermaye 
değişim tablosu aracõlõğõyla doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnõr. Bu 
varlõklar mali tablolardan çõkarõldõğõnda, daha önce öz sermaye içerisinde mali tablolara 
alõnan birikmiş kazanç veya kayõplar dönemin kar veya zararõ olarak mali tablolara alõnõr. 
Ancak, satõlmaya hazõr bir finansal varlõğõn ilk defa mali tablolara alõndõğõ tutar ile vade 
tutarõ arasõndaki farkõn etkin faiz yöntemi kullanõlmak suretiyle itfa edilen kõsmõ faizi temsil 
eder ve kar veya zarar olarak mali tablolara alõnõr.   

İskonto edilmiş maliyet üzerinden izlenen finansal varlõklar ve finansal borçlar ile 
ilgili kazanç veya kayõplar, hem bu araçlarõn mali tablolardan çõkarõlmasõ ya da bunlara 
ilişkin değer düşüklüklerinin ortaya çõkmasõ durumunda hem de itfa süreci aracõlõğõyla kar 
veya zarar olarak mali tablolara alõnõr.  Ancak, bu finansal varlõklar veya finansal borçlar ile 
riskten korunma amaçlõ bir araç arasõnda bir riskten korunma ilişkisinin bulunmasõ halinde, 
kazanç veya kayõplarõn muhasebeleştirilmesinde bu Kõsmõn riskten korunma muhasebesine 
ilişkin hükümlerine uyulur.    

Parasal kalemler olarak nitelendirilen finansal varlõklar ve finansal borçlarõn 
yabancõ para cinsinden olmasõ durumunda, bu Tebliğin �Kur Değişiminin Etkileri� başlõklõ 
Kõsmõ hükümleri uygulanõr. Buna göre, parasal varlõklar ve parasal borçlara ilişkin döviz 
kuru kazanç veya kayõplarõ kar/zarar içerisinde gösterilir. Ancak, nakit akõm korunmalarõnda 
riskten korunma amaçlõ araç olarak belirlenen parasal kalemler buna istisna teşkil eder. Bu 
tür bir parasal kaleme ilişkin döviz kuru kazanç veya kayõplarõ dõşõndaki mali tablolara 
alõnan makul değer değişiklikleri, birinci fõkra kapsamõnda dikkate alõnõr. Bu Tebliğin �Kur 
Değişiminin Etkileri� başlõklõ Kõsmõ kapsamõnda döviz kuru kazanç ve kayõplarõnõn mali 
tablolara alõnma amaçlarõna yönelik olarak; parasal bir satõlmaya hazõr finansal varlõk, 
yabancõ para cinsinden iskonto edilmiş maliyetle izleniyormuş gibi dikkate alõnõr. Bu 
doğrultuda, bu tür bir finansal varlõk için iskonto edilmiş maliyetteki değişikliklerden 
kaynaklanan kur farklarõ kar veya zarar olarak mali tablolara alõnõrken, kayõtlõ değerdeki 
diğer değişiklikler doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnõr. Bu Tebliğin �Kur 
Değişiminin Etkileri� başlõklõ Kõsmõ kapsamõnda parasal olmayan finansal varlõklar ile ilgili 
olarak; makul değere ilişkin mali tablolara alõnan herhangi bir değişiklik, bu değişikliğin 
döviz kurlarõndaki değişikliklerle ilgili kõsmõ dahil, bu maddenin birinci fõkrasõ kapsamõnda 
dikkate alõnõr. Bu Kõsmõn riskten korunma muhasebesine ilişkin düzenlemeleri uyarõnca, 
türev araç olmayan bir parasal varlõk ile türev araç olmayan bir parasal yükümlülük arasõnda 
bir riskten korunma ilişkisinin bulunmasõ halinde, bu araçlarõn yabancõ para cinsinden olan 
kõsmõna ilişkin değişiklikler kar veya zarar olarak mali tablolara alõnõr. 

Finansal varlõklarõn ifa tarihi muhasebesi kullanõlarak mali tablolara alõnmasõ 
durumunda; maliyeti veya iskonto edilmiş maliyeti üzerinden izlenen bir varlõğõn işlem 
tarihi ile ifa tarihi arasõndaki dönem boyunca makul değerinde meydana gelen değişiklikler 
(değer düşüklüğü zararlarõ dõşõnda) mali tablolara alõnmaz. Ancak, makul değerle izlenecek 
şekilde bir değerleme değişikliğine konu olan ve bu amaçla yeniden değerlenen varlõklar 
için, makul değer değişiklikleri kar veya zarar olarak ya da öz sermaye ile ilişkilendirilmek 
suretiyle mali tablolara alõnõr.      

 
Finansal varlõklarda değer düşüklüğü ve tahsil edilememe 
Madde 269. İşletmeler, bir finansal varlõğõn veya varlõk grubunun bir değer 

düşüklüğüne maruz kaldõğõna dair herhangi bir objektif kanõtõn bulunup bulunmadõğõnõ her 
bilanço tarihi itibariyle değerlendirmekle yükümlüdür. Bu tür herhangi bir kanõtõn olmasõ 
halinde; iskonto edilmiş maliyetle izlenen finansal varlõklar için bu Kõsmõn �İskonto edilmiş 
maliyetle izlenen finansal varlõklar� başlõklõ maddesi, maliyetleri üzerinden izlenen finansal 
varlõklar için bu Kõsmõn �Maliyetleri üzerinden izlenen finansal varlõklar� başlõklõ maddesi, 
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satõlmaya hazõr finansal varlõklar için bu Kõsmõn �Satõlmaya hazõr finansal varlõklar� başlõklõ 
maddesi hükümleri uygulanõr.    

Bir finansal varlõğõn veya varlõk grubunun bir değer düşüklüğüne maruz kaldõğõna 
veya tahsil edilemez olduğuna dair objektif kanõtlar aşağõdaki hususlar hakkõndaki bilgiler 
aracõlõğõyla ortaya çõkabilir:  

a) İhraçcõnõn önemli bir mali güçlük içinde bulunmasõ, 
b) Sözleşme gereklerinin yerine getirilmemesi (anapara ve faiz ödemelerinde 

temerrüde düşülmesi gibi), 
c) Borçluya, içinde bulunduğu mali güçlüğe ilişkin ekonomik ve hukuki sebepler 

nedeniyle, alacaklõ tarafõndan aksi takdirde dikkate alõnmayacak bir ifa kolaylõğõnõn veya 
imtiyazõnõn tanõnmasõ,  

d) İhraçcõnõn iflasõna veya finansal olarak yeniden yapõlanmasõna ilişkin yüksek bir 
olasõlõğõn bulunmasõ, 

e) Önceki hesap döneminde varlõğa ilişkin bir değer düşüklüğü zararõnõn mali 
tablolara alõnmasõ, 

f) Finansal varlõğa ilişkin aktif piyasanõn mali güçlükler nedeniyle ortadan 
kaybolmasõ, 

g) İşletmenin bir finansal varlõk grubuna ilişkin olarak vadesi gelen tutarlarõn 
tamamõnõ tahsil edemeyeceğini gösteren geçmiş örneklerin bulunmasõ.    

İşletmenin menkul kõymetlerinin borsalarda işlem görmez hale gelmesi nedeniyle 
aktif bir piyasanõn ortadan kaybolmasõ değer düşüklüğü için bir kanõt oluşturmaz. İşletmenin 
kredi derecelendirmesindeki bir düşüş, diğer hazõr bilgilerle birlikte dikkate alõndõğõnda bir 
değer düşüklüğü için kanõt olsa bile, tek başõna bir kanõt teşkil etmez. Ayrõca, bir finansal 
varlõğõn makul değerini maliyetinin veya iskonto edilmiş maliyetinin altõna düşüren bir 
azalõşõn değer düşüklüğü için kanõt oluşturmasõ gerekli değildir (Örnek; risksiz faiz 
haddindeki bir yükselme nedeniyle bir borçlanma aracõndaki yatõrõmõn makul değerinde 
meydana gelen azalõşlar).  

Hisse senetlerindeki bir yatõrõma ilişkin değer düşüklüğünün belirlenmesinde; 
ihraçcõnõn faaliyette bulunduğu piyasa, teknolojik, ekonomik veya hukuki çevrede meydana 
gelen ve hisse senetlerindeki yatõrõmõn maliyetinin telafi edilemeyeceğini gösteren olumsuz 
nitelikteki önemli değişikliklere ilişkin bilgiler objektif kanõt kapsamõ içerisinde yer alõr. 
Hisse senetlerindeki bir yatõrõmõn makul değerini maliyetinin altõna düşüren önemli ve uzun 
süren bir azalõş değer düşüklüğü için bir  kanõt teşkil eder. 

 
İskonto edilmiş maliyetle izlenen finansal varlõklar 
Madde 270. Değer düşüklüğüne ilişkin objektif bir kanõtõn bulunmasõ ve krediler, 

alacaklar veya iskonto edilmiş maliyetle izlenen vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlara 
ilişkin sözleşme koşullarõ çerçevesinde vadesi gelen tutarlarõn (anapara ve faizler) 
tamamõnõn tahsil edilememesinin muhtemel olmasõ halinde; bir şüpheli alacaklar karşõlõğõ 
veya değer düşüklüğü zararõ ortaya çõkar. Zarar tutarõ, varlõğõn kayõtlõ değeri ile beklenen 
gelecekteki nakit akõmlarõnõn finansal aracõn asli etkin faiz haddi üzerinden iskonto 
edilmesiyle elde edilen bugünkü değeri (geri kazanõlabilir tutar) arasõndaki fark kadardõr. 
Kõsa vadeli alacaklara ilişkin nakit akõmlarõ genellikle iskonto edilmez. Varlõğõn kayõtlõ 
değeri, doğrudan veya bir karşõlõk hesabõ kullanõlmasõ suretiyle tahmini geri kazanõlabilir 
tutarõna azaltõlõr. Zarar tutarõ dönemin kar veya zararõ olarak mali tablolara alõnõr. 

Değer düşüklüğüne ilişkin objektif bir kanõtõn bulunup bulunmadõğõ, tek başõna 
önemli olan finansal varlõklar için tek tek, tek başõna önemli olmayan finansal varlõklar için 
ise tek tek veya toplu olarak değerlendirilir. Tek başõna önemli veya önemli olmayan olarak 
değerlendirilen bir finansal varlõk için değer düşüklüğüne ilişkin herhangi bir objektif 
kanõtõn bulunmadõğõna karar verilmesi halinde; bu varlõk, değer düşüklüğü için toplu olarak 
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değerlendirilen benzer karşõ taraf riski özelliklerine sahip bir finansal varlõk grubu içerisine 
dahil edilir. Değer düşüklüğü için tek başlarõna değerlendirilen ve bunlar için bir şüpheli 
alacak karşõlõğõ veya değer düşüklüğü zararõnõn mali tablolara alõndõğõ varlõklar değer 
düşüklüğüne ilişkin toplu değerlendirmeye dahil edilmez. 

Piyasadaki cari faiz haddi kullanõlarak gerçekleştirilecek bir iskonto işleminin, 
iskonto edilmiş maliyetle değerlenen finansal varlõklar için makul değerle değerleme etkisi 
sonucunu doğuracak olmasõ nedeniyle; bu tür finansal varlõklara ilişkin değer 
düşüklüklerinin asli etkin faiz haddi kullanõlmasõ suretiyle ölçülmesi şarttõr. Borçlunun veya 
ihraçcõnõn içinde bulunduğu mali güçlükler nedeniyle bir borcun, alacağõn veya vadeye 
kadar elde tutulacak yatõrõmõn koşullarõnõn yeniden görüşülmesi veya değiştirilmesi halinde; 
değer düşüklüğü, koşullarõn değiştirilmesinden önceki asli etkin faiz haddi kullanõlmak 
suretiyle ölçülür. Bir borcun, alacağõn veya vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmõn değişken 
faizli olmasõ durumunda, bu maddeye göre geri kazanõlabilir tutarõn ölçülmesine yönelik 
iskonto tutarõ sözleşme kapsamõnda belirlenen cari etkin faiz haddidir. Pratik bir çözüm 
olarak, iskonto edilmiş maliyetle izlenen bir finansal varlõğa ilişkin değer düşüklüğü, 
finansal aracõn gözlemlenebilir piyasa fiyatõ kullanõlmak suretiyle elde edilen makul değeri 
esas alõnarak ölçülebilir. Teminatlõ bir finansal varlõğõn geri kazanõlabilir tutarõna ilişkin bir  
tahmin, muhtemel olsun ya da olmasõn, bu teminatlarõn paraya çevrilmesinden 
kaynaklanabilecek nakit akõmlarõnõ yansõtõr. Bir finansal varlõğõn teminatlõ olmasõ ve alõnan 
teminatlarõn paraya çevrilmesinin muhtemel olmasõ halinde; değer düşüklüğü tutarõ 
belirlenirken, teminatlarõn makul değerinden bu teminatlarõn elde edilmesi için katlanõlan 
maliyetler düşülür.  

Değer düşüklüğünün toplu olarak değerlendirilmesi amacõna yönelik olarak, 
finansal varlõklar, sözleşme koşullarõna göre borçlunun vadesi gelen tutarlarõn tamamõnõ 
ödeme kabiliyetinin bir göstergesi olan karşõ taraf riski özelliklerinden benzer olanlar esas 
alõnarak gruplandõrõlõr (Örnek; varlõk türü, endüstri, coğrafi yerleşim, teminat türü, vadenin 
gelip gelmediği ve diğer ilişkili faktörleri dikkate alan bir karşõ taraf riski değerlendirmesi 
veya bir derecelendirme süreci esas alõnabilir).  

Bir grup bazõnda mali tablolara alõnan değer düşüklüğü zararlarõ; değer düşüklüğü 
için toplu olarak değerlendirilen bir finansal varlõk grubu içerisindeki varlõklara ilişkin tek 
tek değer düşüklüğü zararlarõnõn belirlenmesini erteleyen geçici bir aşamadõr. Bir grup 
içerisindeki değer düşüklüğüne maruz kalan varlõklara ilişkin zararlarõn tek tek 
belirlenebilmesine yönelik bilgilerin mevcut hale gelmesi durumunda, bu tür varlõklar 
gruptan çõkarõlarak tek başõna değerlendirilir.  

Değer düşüklüğü için toplu olarak değerlendirilen bir finansal varlõk grubuna 
ilişkin beklenen nakit akõmlarõ; grup içerisindeki varlõklarõn sözleşme ile belirlenen nakit 
akõmlarõ ve bu varlõklarla benzer karşõ taraf riski özellikleri olan diğer varlõklara ilişkin 
geçmiş zarar deneyimleri esas alõnarak tahmin edilir. Yetersiz deneyimleri olan veya belirli 
işletmeler bazõnda zarar deneyimleri olmayan işletmelerce, karşõlaştõrõlabilir diğer gruplara 
ait deneyimler kullanõlõr. Geçmiş zarar deneyimleri; güncel koşullarõn etkilerini yansõtmak 
ve geçmiş döneme ilişkin koşullarõn etkilerini bertaraf etmek üzere, güncel gözlemlenebilir 
veriler esas alõnarak düzeltilir.  Beklenen nakit akõm değişikliklerine ilişkin tahminlerin ilgili 
gözlemlenebilir verilerdeki dönemsel değişikliklerle (finansal varlõk grubuna ilişkin zarar 
olasõlõğõnõn ve tutarõnõn bir göstergesi olan işsizlik oranõ, varlõk ve mal fiyatlarõ veya diğer 
faktörlerde meydana gelen değişiklikler gibi) tutarlõ olmasõ şarttõr. Beklenen nakit akõmlarõn 
tahmininde kullanõlan yöntemler ve varsayõmlar, gerçek zararlar ve tahmini zararlar 
arasõndaki farkõ azaltmak üzere düzenli olarak gözden geçirilir. 

Değer düşüklüğü için toplu olarak değerlendirilen bir finansal varlõk grubuna ait 
beklenen nakit akõmlarõ iskonto edilirken, bu grup içindeki varlõklara ilişkin asli etkin faiz 
hadlerinin ağõrlõklõ ortalamasõ kullanõlõr. Ancak, grup içerisindeki finansal varlõklarõn ilk 
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defa mali tablolara alõnmasõndan sonra bunlara ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü 
zararõnõn mali tablolara alõnmõş olma olasõlõğõ dikkate alõnarak, hesaplanacak asli etkin faiz 
hadlerinin bu durumdan etkilenmemesini sağlamak üzere; grup içerisindeki her bir varlõk 
için asli etkin faiz haddi, bu varlõklar ilk defa mali tablolara alõndõğõnda tahmin edilen nakit 
akõmlarõ esas alõnarak hesaplanan beklenen orandõr.       

Müteakip dönemde şüpheli alacak karşõlõğõ veya değer düşüklüğü zararõ 
tutarlarõnõn azalmasõ ve bu azalmanõn değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmasõ 
sonrasõnda ortaya çõkan bir olayla objektif bir şekilde ilişkili olmasõ halinde (borçlunun kredi 
derecelendirmesinde bir gelişme olmasõ gibi); bu finansal varlõğa ilişkin mali tablolara 
alõnan değer düşüklüğü doğrudan veya karşõlõk hesabõnõ düzeltmek suretiyle iptal edilir. Bu 
iptal işlemi; finansal varlõğa ilişkin mali tablolara alõnan değer düşüklüğü işleminin iptal 
edildiği tarihte, finansal varlõğõn kayõtlõ değerinin bu varlõğa ilişkin değer düşüklüğünün mali 
tablolara alõnmasõndan önceki iskonto edilmiş maliyeti aşmasõyla sonuçlanamaz. İptal tutarõ 
dönemin kar veya zararõ içerisine dahil edilir.    

 
Değer düşüklüğünün mali tablolara alõnmasõndan sonraki faiz gelirleri  
Madde 271. Bir finansal varlõğõn değeri tahmini geri kazanõlabilir tutarõna 

indirildiğinde; bundan sonraki faiz gelirleri, geri kazanõlabilir tutarõn ölçülmesi amacõyla 
gelecekteki nakit akõmlarõnõn iskonto edilmesinde kullanõlan faiz haddi esas alõnarak 
hesaplanõr ve mali tablolara alõnõr. Ayrõca, bir finansal varlõğa ilişkin değer düşüklüğü 
zararõnõn ilk defa mali tablolara alõnmasõndan sonra, bu varlõğa ilişkin yeni herhangi bir 
değer düşüklüğünün bulunup bulunmadõğõnõn müteakip bilanço tarihlerinde incelenmesi 
şarttõr.   

 
Maliyetleri üzerinden izlenen finansal varlõklar 
Madde 272. Makul değerin güvenilir olarak ölçülememesi veya kote olmayan 

hisse senetleriyle bağlantõlõ ve bunlarõn teslimiyle kapatõlmasõ gereken türev araç varlõklarõ 
nedeniyle, makul değerleri üzerinden izlenemeyen kote olmayan hisse senetlerindeki bir 
yatõrõmla ilgili olarak değer düşüklüğüne ilişkin objektif bir kanõtõn bulunmasõ halinde değer 
düşüklüğü zararõ ortaya çõkar. Bu değer düşüklüğü zararõnõn tutarõ, finansal varlõğõn kayõtlõ 
değeri ile beklenen gelecekteki nakit akõmlarõnõn benzer bir finansal varlõğa ilişkin 
piyasadaki cari faiz haddi ile iskonto edilmesiyle elde edilen bugünkü değeri (geri 
kazanõlabilir tutar) arasõndaki fark kadardõr. Bu tür değer düşüklüğü zararlarõ finansal araç 
mali tablolara alõnmaya devam edildiği sürece iptal edilmez.   

 
Satõlmaya hazõr finansal varlõklar  
Madde 273. Satõlmaya hazõr bir finansal varlõğõn makul değerinde meydana gelen 

azalõşlarõn doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnmõş olmasõ ve bu varlõğõn bir 
değer düşüklüğüne maruz kaldõğõna ilişkin objektif bir kanõtõn bulunmasõ durumunda; 
finansal varlõk mali tablolardan çõkarõlmamõş olsa bile, daha önce doğrudan öz sermaye 
içerisinde mali tablolara alõnan birikmiş net zararlar öz sermayeden çõkarõlarak, dönemin kar 
veya zararõ ile ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnõr. 

Öz sermayeden çõkarõlarak dönemin gelir tablosuna yansõtõlmasõ gereken birikmiş 
net zarar tutarlarõ; elde etme maliyeti (anapara geri ödemeleri ve itfa sonrasõ net değer) ile 
cari makul değer (hisse senetleri için) veya geri kazanõlabilir tutar (borçlanma araçlarõ için) 
arasõndaki farktan, bu finansal varlõğa ilişkin daha önce kar veya zarar olarak mali tablolara 
alõnan değer düşüklüğü zararlarõnõn düşülmesi suretiyle bulunur. Makul değer üzerinden 
yeniden değerlenen bir borçlanma aracõnõn geri kazanõlabilir tutarõ, beklenen gelecekteki 
nakit akõmlarõnõn benzer bir finansal varlõğa ilişkin piyasadaki cari faiz haddi ile iskonto 
edilmesiyle elde edilen bugünkü değerdir. 
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Satõlmaya hazõr olarak sõnõflandõrõlan bir finansal araca ilişkin kar veya zarar 
içerisinde mali tablolara alõnan değer düşüklüğü zararlarõ, finansal araç mali tablolara 
alõnmaya devam edildiği sürece iptal edilmez.   

 
Riskten korunma  
Madde 274. Bu Kõsõm kapsamõnda riskten korunma amaçlõ bir araç ile riskten 

korunan ilgili kalem arasõnda belirlenmiş bir korunma ilişkisinin bulunmasõ halinde, kazanç 
veya kayõplarõn muhasebeleştirilmesinde riskten korunma muhasebesine ilişkin hükümler 
uygulanõr.  

 
Riskten korunma amaçlõ araçlarõn kapsamõ  
Madde 275. Düzenlenen bazõ opsiyonlar hariç olmak üzere; riskten korunma 

ilişkisi riskten korunma muhasebesi uygulanmasõ için gerekli koşullarõ sağladõğõ sürece, bu 
Kõsõm bir türev aracõn riskten korunma amaçlõ bir araç olarak belirlenmesine ilişkin halleri 
sõnõrlandõrmaz. Ancak, türev araçlarõn ve türev olmayan araçlarõn farklõ değerleme esaslarõna 
tabi olmalarõ nedeniyle, türev araç olmayan bir finansal varlõk ve türev araç olmayan bir 
finansal borç sadece kur riskine karşõ korunma amacõyla riskten korunma amaçlõ bir araç 
olarak belirlenebilir.  

İşletme tarafõndan düzenlenen bir opsiyona ilişkin potansiyel zarar, ilgili korunan 
kalemin değerindeki potansiyel kazançtan önemli ölçüde fazla olabilir. Diğer bir ifadeyle, 
düzenlenen opsiyon kar veya zarar üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmakta etkin değildir. 
Bundan dolayõ, bir finansal araç içerisinde gömülü bulunanlar dahil (Örnek; geri çağrõlabilir 
bir borcun riskten korunmasõ için düzenlenen bir satõn alma opsiyonu) düzenlenen bir 
opsiyon, satõn alõnan bir opsiyonu netleştirici bir faktör olarak belirlenmediği sürece riskten 
korunma amaçlõ bir araç olma için gerekli koşullarõ taşõmaz. Buna karşõlõk, satõn alõnan bir 
opsiyon; zarar tutarõna eşit veya daha fazla potansiyel kazanç getirir, bundan dolayõ makul 
değer veya nakit akõmlarõnda meydana gelen değişiklikler nedeniyle ortaya çõkan kar veya 
zararõ azaltõcõ bir potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda, satõn alõnan bir opsiyon riskten 
korunma amaçlõ bir araç olabilir. 

İskonto edilmiş maliyetle izlenen vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar, döviz 
kuru değişikliklerinden kaynaklanan risklere bağlõ olarak etkin riskten korunma amaçlõ 
araçlar olabilir. 

Makul değeri güvenilir olarak ölçülememesi nedeniyle makul değerle izlenmeyen 
kote olmayan hisse senetlerindeki yatõrõmlar veya kote olmayan hisse senetleriyle bağlantõlõ 
ve bunlarõn teslimiyle kapatõlmasõ gereken türev araçlar riskten korunma amaçlõ araçlar 
olarak belirlenemez.  

Bir işletmenin kendi hisse senetlerinin işletmenin finansal varlõklarõ veya finansal 
borçlarõ olarak kabul edilmemesi nedeniyle, bunlar riskten korunma amaçlõ araçlar olarak 
belirlenemez.   

Riskten korunma muhasebesi amaçlarõna yönelik olarak, sadece işletme dõşõndaki 
taraflarõ içeren türev araçlar riskten korunma amaçlõ araçlar olarak belirlenebilir. Her ne 
kadar konsolide edilen bir grup içerisindeki işletmeler veya bir işletme içerisindeki 
bölümler, aynõ grup içerisindeki diğer işletmelerle veya aynõ işletme içerisindeki diğer 
bölümlerle riskten korunma işlemlerine girebilse de, bu tür işlemlerden kaynaklanan kazanç 
ve kayõplar konsolidasyonda elenir. Bundan dolayõ, konsolidasyonda bu tür grup-içi veya 
işletme-içi riskten korunma işlemleri için riskten korunma muhasebesi uygulanmaz.  

 
Riskten korunma amaçlõ araçlarõn belirlenmesi  
Madde 276. Riskten korunma amaçlõ bir aracõn tamamõ için tek bir makul değer 

ölçüsü bulunur ve makul değerde değişikliklere neden olan faktörler birbirleriyle 
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bağlantõlõdõr. Böylece, riskten korunma ilişkisi işletme tarafõndan riskten korunma amaçlõ bir 
aracõn tamamõ için belirlenir. Bu duruma ilişkin istisnalar aşağõda yer almõştõr: 

a) Bir opsiyonun peşin değerinin ve zaman değerinin ayrõştõrõlmasõ ve bu 
opsiyonun sadece peşin değerindeki değişiklikler riskten korunma amaçlõ araç olarak 
belirlenirken zaman değerinin hariç tutulmasõ, 

b) Forward sözleşmesinin peşin fiyatõ ile faiz unsurunun ayrõştõrõlmasõ.  
Bu istisnalar, bir opsiyonun peşin değerinin ve forward sözleşmesine ilişkin primin 

genellikle ayrõ olarak değerlenebilmesi nedeniyle öngörülmüştür. Bir opsiyonun peşin değeri 
ile zaman değerinin her ikisini birden değerlendiren dinamik bir korunma stratejisi riskten 
korunma muhasebesi uygulanmasõ için gerekli nitelikleri taşõyabilir.   

Bir korunma ilişkisinde riskten korunma amaçlõ aracõn sadece bir kõsmõ da riskten 
korunma amaçlõ araç olarak belirlenebilir. Ancak, riskten korunma amaçlõ aracõn geçerli 
olduğu kalan sürenin bir kõsmõ için bir korunma ilişkisi belirlenemez. 

Aşağõdaki koşullar sağlandõğõ sürece, tek bir korunma amaçlõ araç birden fazla risk 
türüne karşõ korunmalar için kullanõlabilir: 

a)Korunulan riskler açõkça tanõmlanmalõ, 
b)Riskten korunmanõn etkinliği örneklerle kanõtlanmõş olmalõ, ve 
c)Riskten Korunma amaçlõ araç ile farklõ risk pozisyonlarõ arasõnda hususi bir 

belirleme yapõlmasõnõn mümkün olmasõ şarttõr. 
İki ya da daha fazla türev araç veya bunlarõn belirli oranlarõ bir kombinasyon 

içinde dikkate alõnabilir ve müştereken (birlikte) riskten korunma amaçlõ araç olarak 
belirlenebilir. Ancak, düzenlenen opsiyon ile satõn alõnan opsiyonu birleştiren bir türev 
aracõn net etkisinin düzenlenen opsiyon sonucunu vermesi halinde (net bir prim elde 
edilmesi), bu tür bir araç riskten korunma amaçlõ araç olarak nitelendirilemez.  

 
Riskten korunan kalemlerin kapsamõ  
Madde 277. Mali tablolara alõnan varlõklar veya yükümlülükler, mali tablolara 

alõnmayan kesin taahhütler, taahhüt edilmeyen ancak gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olan 
gelecekteki işlemler (tahmin işlemleri) veya şube benzeri yabancõ işletmelerdeki net 
yatõrõmlar korunan kalem olarak belirlenebilir. Korunan kalemler; tek bir varlõk, 
yükümlülük, kesin taahhüt veya tahmin işlemi olabileceği gibi; bunlarõn benzer risk 
özellikleri içeren gruplarõ da olabilir. İşletme kaynaklõ kredi ve alacaklardan farklõ olarak, 
vadeye kadar elde tutulacak yatõrõmlar faiz haddi riski veya ön-ödeme riskine yönelik olarak 
korunan kalem olamaz; çünkü, bir yatõrõmõn vadeye kadar elde tutulacak olarak belirlenmesi, 
faiz hadlerindeki değişikliklere bağlõ olarak makul değer veya nakit akõmlarõnda meydana 
gelen değişiklikler dikkate alõnmaksõzõn bu yatõrõmõ vadeye kadar elde tutmayõ gerektirir. 
Ancak, vadeye kadar elde tutulacak bir yatõrõmõn, döviz kuru riskine ve karşõ taraf riskine 
yönelik olarak korunan bir kalem olmasõ mümkündür.      

Bir birleşme işlemi kapsamõnda bir işletmeyi ele geçirmeye yönelik bir kesin 
taahhüt, korunulan risklerin hususi olarak belirlenememesi ve ölçülememesi ve genel bir 
işletme riskine ilişkin bir korunma olmasõ nedeniyle (kur riski için hariç) korunan kalem 
olamaz.  

Öz sermaye yöntemine tabi bir yatõrõm makul değer korunmasõnda korunan kalem 
olamaz; çünkü, öz sermaye yöntemi; makul değer değişikliklerini değil, iştirakin tahakkuk 
eden kar veya zararõndan yatõrõmcõnõn payõna isabet eden kõsmõn kar/zarar içerisinde mali 
tablolara alõnmasõnõ gerektirir. Benzer nedenle, konsolide edilen bir bağlõ ortaklõktaki 
yatõrõm makul değer korunmasõnda korunan kalem olamaz; çünkü, konsolidasyon; makul 
değer değişikliklerini değil, bağlõ ortaklõğõn tahakkuk eden kar veya zararõndan ana 
ortaklõğõn payõna isabet eden kõsmõn kar/zarar içerisinde mali tablolara alõnmasõnõ gerektirir. 
Şube benzeri yabancõ bir işletmedeki net yatõrõmõn korunmasõnõn, bu yatõrõmõn değerindeki 
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değişikliklere ilişkin bir makul değer korunmasõ değil kur riskine ilişkin bir korunma olmasõ 
nedeniyle, bu tür yatõrõmlar farklõdõr. 

 
Finansal kalemlerin riskten korunan kalemler olarak belirlenmesi  
Madde 278. Riskten korunmanõn etkinliğinin ölçülebilmesi ve riskten korunan 

kalemin bir finansal varlõk veya finansal borç olmasõ halinde; riskten korunan kalem, bu 
finansal varlõk veya finansal borcun nakit akõmlarõnõn veya makul değerinin bir kõsmõna 
(sözleşme ile belirlenmiş nakit akõmlarõnõn biri veya bir kõsmõ ya da makul değerin bir 
yüzdesi gibi) ilişkin risklere yönelik olabilir. (Örnek; faizli bir varlõğa veya faizli bir borca 
ilişkin maruz kalõnan faiz haddinin belirlenebilir ve ayrõ olarak değerlenebilir bir kõsmõ 
korunulan riskler olarak belirlenebilir (korunan bir finansal araca ilişkin maruz kalõnan 
toplam faiz haddinin risksiz faiz haddi kõsmõ veya karşõlaştõrõlabilir faiz haddi kõsmõ gibi)).       

 
Finansal olmayan kalemlerin korunan kalemler olarak belirlenmesi  
Madde 279. Korunan kalemin finansal olmayan bir varlõk veya finansal olmayan 

bir borç olmasõ halinde; döviz kuru riski dõşõndaki risklere ilişkin nakit akõm ve makul değer 
değişikliklerinin uygun bir kõsmõnõn ayrõştõrõlmasõnõn ve değerlenmesinin zorluğu nedeniyle, 
bu varlõk veya yükümlülük  

a)Tamamen veya kõsmen döviz kuru riskine ya da  
b)Bir bütün olarak tüm risklere  
yönelik bir şekilde korunan kalem olarak belirlenebilir.  
Finansal olmayan bir varlõğõn veya finansal olmayan bir borcun bir kõsmõnõn 

fiyatõndaki değişikliklerin, genellikle kalemin tamamõ üzerinde öngörülebilir ve ayrõ olarak 
değerlenebilir bir etkisinin bulunmamasõ nedeniyle; bunlar sadece bir bütün olarak korunan 
kalem olarak belirlenebilir. Riskten korunma amaçlõ aracõn ve riskten korunan kalemin 
koşullarõ arasõnda bir farklõlõk bulunmasõ halinde; korunma büyük ölçüde etkin olduğu ve 
riskten korunma muhasebesi uygulanmasõ için gerekli koşullar sağlandõğõ sürece, bu ilişki 
bir korunma ilişkisi olarak nitelendirilebilir. Ancak, bu korunma ilişkisi etkin sonuçlar 
vermeyebilir (etkin olmayan sonuçlar korunma ilişkisi süresince kar veya zarar olarak mali 
tablolara alõnõr).     

 
Varlõk veya borç gruplarõnõn korunan kalemler olarak belirlenmesi  
Madde 280. Benzer varlõklarõn ve benzer yükümlülüklerin toplulaştõrõlmasõ ve bir 

grup olarak korunmasõ halinde, grup içindeki varlõklar ve yükümlülüklerin her biri grubun 
maruz kaldõğõ riski paylaşõr. Ayrõca, grup içindeki her bir kalemin korunulan riskine ilişkin 
makul değer değişikliklerinin grubun korunulan riskine ilişkin toplam makul değer 
değişiklikleri ile yaklaşõk olarak orantõlõ olmasõ şarttõr. 

Riskten korunmanõn etkinliğinin, riskten korunma amaçlõ aracõn (veya benzer 
korunma amaçlõ araçlar grubunun) ve riskten korunan kalemin (veya benzer korunan 
kalemler grubunun) değerlerinde veya nakit akõmlarõnda meydana gelen değişikliklerin 
karşõlaştõrõlmasõ suretiyle değerlendirilmesi nedeniyle; riskten korunma amaçlõ aracõn belirli 
bir korunan kalem yerine işletmenin toplam net pozisyonuyla (Örnek; benzer vadeleri olan 
tüm sabit faizli varlõklar ile tüm sabit faizli yükümlülüklerin net değeri) karşõlaştõrõlmasõ, 
riskten korunma muhasebesi uygulanmasõ için gerekli koşullarõ sağlamaz. Ancak, dayanak 
kalemlerin toplam net pozisyon tutarõndaki bir kõsmõnõn riskten korunan kalem olarak 
belirlenmesi kar veya zarar üzerinde aynõ etkiyi doğurur. (Örnek; bir işletmenin benzer 
koşullarõ olan varlõklarõ 100 birim ve yükümlülükleri 90 birim iken, toplam net pozisyonuna 
eşit olan 10 birimlik varlõk korunan kalem olarak belirlenebilir. Bu tür bir belirleme, ancak 
varlõklarõn ve yükümlülüklerin her ikisinin de sabit faizli araçlardan (makul değer 
korunmasõ) veya değişken faizli araçlardan (nakit akõm korunmasõ) oluşmasõ halinde 
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yapõlabilir. Benzer olarak, bir işletmenin aynõ yabancõ para cinsinden mal satõn almak için 
100 birim ve mal satmak için 90 birim kesin taahhüdünün bulunmasõ halinde, bu işletme 
satõn alma taahhüdüne ilişkin toplam net pozisyon tutarõndaki 10 birimin korunmasõ 
amacõyla bir türev araç elde edebilir ve bu aracõ riskten korunma amaçlõ araç olarak 
belirleyebilir.)   

 
Riskten korunma muhasebesi 
Madde 281. Riskten korunma muhasebesi, riskten korunma amaçlõ araçlar ile 

riskten korunan kalemlerin makul değerlerinde meydana gelen değişikliklerin birbirleriyle 
netleştirilmesi suretiyle kar veya zarar olarak mali tablolara alõnmasõnõ gerektirir. 

 
Korunma ilişkileri 
Madde 282. Üç tür korunma ilişkisi bulunur: 
a) Makul değer korunmasõ: Mali tablolara alõnan bir varlõk veya yükümlülük, bir 

varlõğõn sabit fiyattan alõm-satõmõna yönelik mali tablolara alõnmayan bir kesin taahhüt ya da 
bu tür bir varlõk, yükümlülük veya kesin taahhüdün belirlenebilir bir kõsmõyla ilgili olarak, 
belirli bir riskle ilişkilendirilebilir ve raporlanan kar/zararõ etkileyebilen makul değer 
değişikliklerine karşõ korunma.    

b) Nakit akõm korunmasõ: Mali tablolara alõnan bir varlõk veya yükümlülük 
(değişken faizli bir borca ilişkin gelecekteki faiz ödemelerinin tamamõ veya bir kõsmõ gibi) 
ya da bir tahmin işlemiyle (gerçekleşmesi beklenen bir alõm veya satõm gibi) ilgili belirli bir 
riskle ilişkilendirilebilir ve raporlanan kar/zararõ etkileyebilen nakit akõm değişikliklerine 
karşõ korunma.    

c) Şube benzeri yabancõ bir işletmedeki net yatõrõmõn korunmasõ: Şube benzeri 
yabancõ bir işletmedeki net yatõrõm, Kur Değişiminin Etkileri� başlõklõ Kõsmõnda 
tanõmlanmõştõr. 

 
Makul değer korunmasõnõn bir örneği, faiz hadlerindeki değişikliklerin bir sonucu 

olarak sabit faizli bir borçlanma aracõnõn makul değerinde meydana gelecek değişikliklere 
ilişkin korunmadõr. Bu tür bir korunma işlemi, ihraçcõ tarafõndan gerçekleştirilebileceği gibi 
elinde bulunduran tarafõndan da gerçekleştirilebilir. 

Nakit akõm korunmasõnõn bir örneği, sabit faizli borçlanma araçlarõnõn değişken 
faizli borçlanma araçlarõyla değiştirilmesine yönelik bir swap işleminin kullanõlmasõdõr.  

Kesin taahhüdün korunmasõ makul değer değişikliklerine ilişkin bir korunmadõr. 
Bu doğrultuda, bu tür bir korunma makul değer korunmasõ olarak dikkate alõnõr ve 
muhasebeleştirilir. Daha önce mali tablolara alõnmayan bir kesin taahhüdün riskten korunan 
kalem olarak belirlenmesi durumunda; kesin taahhüdün makul değerindeki korunulan riskle 
ilişkilendirilebilir müteakip değişikliklerin toplamõ bir varlõk veya yükümlülük olarak mali 
tablolara alõnõr ve korunulan riskle ilişkilendirilebilir makul değer değişiklikleri kar veya 
zarar olarak mali tablolara alõnõr.      

Bir korunma ilişkisi, sadece aşağõdaki koşullarõn tamamõnõn sağlanmasõ halinde, 
korunma muhasebesi uygulanmasõ için gerekli koşullarõ taşõr: 

a)Korunmanõn başlangõcõnda, korunma ilişkisi ile işletmenin risk yönetimi amacõ 
ve korunma stratejisi hakkõnda resmi bir belgelendirme sisteminin bulunmasõ şarttõr. Söz 
konusu belgelendirme sistemi kapsamõnda hazõrlanacak belgelerde aşağõdaki hususlarõn yer 
almasõ şarttõr: 

1-Korunma amaçlõ araç ile riskten korunan kalem veya işleme ilişkin bir 
açõklama, ve 

2-Korunulan riskin esasõ, ve   
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3-Korunma amaçlõ aracõn, korunan kalemin makul değerindeki veya korunan 
işlemin nakit akõmlarõndaki korunulan riskle ilişkilendirilebilir değişiklikleri bertaraf 
etmekteki etkinliğinin işletme tarafõndan nasõl değerlendirildiğine yönelik bir açõklama.    

b) Korunmanõn; belirli bir korunma ilişkisi için belgelendirilen risk yönetimi 
stratejisi ile tutarlõ olarak, makul değer veya nakit akõmlarõndaki korunulan riskle 
ilişkilendirilebilir değişiklikleri bertaraf etmekte büyük ölçüde başarõlõ ve etkin olmasõ 
beklenir.  

c) Nakit akõm korunmalarõ için, korunmaya konu olan bir tahmin işleminin 
kuvvetle muhtemel olmasõ ve maruz kalõnan nakit akõm değişikliklerini yansõtmasõ şarttõr. 

d) Korunmanõn etkinliği güvenilir olarak ölçülebilmelidir. (Örnek; riskten korunan 
kalemin makul değeri veya nakit akõmlarõ ile korunma amaçlõ aracõn makul değerinin 
güvenilir olarak ölçülmesi şarttõr.) 

e) Korunmanõn devam eden bir süreç içerisinde sürekli olarak değerlendirilmesi 
şarttõr ve hesap dönemi süresince önemli ölçüde etkin olmasõ beklenir. 

 
Riskten korunmanõn etkinliğinin değerlendirilmesi 
Madde 283. Sözleşmenin başlangõcõnda ve riskten korunmanõn geçerliliği 

süresince, riskten korunan kalemin makul değerinde veya nakit akõmlarõndaki değişikliklerin 
neredeyse tamamõnõn korunma amaçlõ aracõn makul değerinde veya nakit akõmlarõndaki 
değişikliklerle karşõlanmasõnõn beklendiği ve gerçek sonuçlarõn %80 ile %125 arasõ bir 
aralõkta olduğu bir korunma önemli ölçüde etkin bir korunma olarak kabul edilir. (Örnek; 
korunma amaçlõ araca ilişkin kazanç 125 ve korunan kaleme ilişkin zarar 100 iken, 
karşõlama oranõ 125/100 (%125) veya 100/125 (%80) işlemleriyle elde edilir. Bu örnekteki 
korunma işlemi önemli ölçüde etkin bir korunmadõr.) 

Korunmanõn etkinliğinin değerlendirilmesi için benimsenen yöntemler işletmelerin 
risk yönetimi stratejilerine bağlõdõr. Bazõ durumlarda, işletmelerce farklõ türdeki korunmalar 
için farklõ yöntemler kullanõlabilir. Korunma amaçlõ araç ile korunan varlõk, yükümlülük 
veya tahmin işleminin temel koşullarõnõn aynõ olmasõ halinde; makul değerdeki veya nakit 
akõmlarõndaki korunulan riskle ilişkilendirilebilir değişiklikler, korunma işlemine ilk 
girildiğinde ve sonrasõnda, büyük olasõlõkla birbirlerini tamamen netleştirici etkide bulunur. 
(Örnek; korunma amaçlõ araç ve korunan kaleme ilişkin anapara tutarlarõ, nominal tutarlar, 
vadeler, yeniden fiyatlandõrma tarihleri, anapara ve faiz tahsil ve ödemelerinin tarihleri, faiz 
hadlerinin ölçüm esaslarõ aynõ ise; yapõlacak bir faiz haddi swapõ büyük olasõlõkla etkin bir 
korunma olarak sonuçlanõr.) 

Bazõ durumlarda korunma amaçlõ araç korunulan riski kõsmen karşõlar. (Örnek; 
korunma amaçlõ araç ve korunan kalem birlikte hareket etmeyen farklõ para birimleri 
cinsinden ise, korunma tamamen etkin olmayabilir.) Ayrõca, bir türev aracõn makul 
değerindeki değişikliklerin bir kõsmõnõn karşõ taraf riskine ilişkin olmasõ halinde; bu türev 
araç faiz haddi riskine ilişkin bir korunmada tamamen etkin olmayabilir.   

Korunma muhasebesi uygulanabilmesi için, korunma işleminin; belirli ve 
tanõmlanabilir bir riske ilişkin olmasõ, sadece işletmenin toplam riskine yönelik olmamasõ ve 
sonuçta işletmenin kar veya zararõnõ etkilemesi şarttõr. Fiziki bir varlõğõn eskime veya 
demode olma riski ya da maddi varlõğõn devlet tarafõndan istimlak edilme veya 
kamulaştõrõlma riskine yönelik bir korunma işlemi korunma muhasebesi uygulanmasõ için 
gerekli koşullarõ taşõmaz; bu tür risklerin güvenilir olarak ölçülememesi nedeniyle 
korunmanõn etkinliği değerlendirilemez. 

Faiz haddi riski ile ilgili olarak, korunmanõn etkinliği finansal varlõklar ve finansal 
borçlar için bir vade çizelgesi hazõrlanmasõ suretiyle değerlendirilebilir. Her bir döneme 
ilişkin net faiz haddi durumu, bu net durumu etkileyen belirli bir varlõk veya yükümlülükle 
(veya varlõklarõn veya yükümlülüklerin belirli bir grubuyla ya da bunlarõn belirli bir 
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kõsmõyla) ilgili olduğu ve korunmanõn etkinliği bu varlõk ve yükümlülüğe karşõ 
değerlendirilebildiği sürece vade çizelgesi içerisinde gösterilir.  

Riskten korunmanõn etkinliğinin değerlendirilebilmesi için bu Kõsõmda herhangi 
bir yöntem öngörülmemiştir. İşletmenin korunma stratejisine ilişkin belgelendirme sistemi 
korunmanõn etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik prosedürleri de içerir. Korunma amaçlõ 
bir araca ilişkin kazanç veya kayõplarõn tamamõnõn değerlendirmeye dahil edilip 
edilmediğinin veya bu aracõn zaman değerinin değerlendirme dõşõnda bõrakõlõp 
bõrakõlmadõğõnõn bu prosedürlerin içerisinde gösterilmesi şarttõr. Korunmanõn etkinliği, 
asgari olarak yõllõk ve ara mali tablolarõn hazõrlanma dönemleri itibariyle değerlendirilir. 
Riskten korunan varlõk, yükümlülük veya tahmin işleminin tamamõnõn ve korunma amaçlõ 
aracõn önemli koşullarõnõn aynõ olmasõ halinde; işletme tarafõndan, makul değerdeki veya 
nakit akõmlarõndaki korunulan riskle ilişkilendirilebilir değişikliklerin korunma işleminin 
başlangõcõnda ve devamõnda birbirlerini tamamen netleştirmelerinin beklendiği sonucuna 
ulaşõlabilir. (Örnek; bir işletme, aşağõdaki koşullarõn varlõğõ halinde; tahmini bir mal satõn 
alma işlemine ilişkin korunmanõn yapõlacak bir forward sözleşmesi aracõlõğõyla önemli 
ölçüde etkin olacağõnõ ve kar veya zarar olarak mali tablolara alõnmayõ gerektirecek herhangi 
bir etkin olmayan sonucun bulunmayacağõnõ varsayabilir: 

a)Forward sözleşmesinin aynõ zaman ve yerde aynõ malõn aynõ miktarõnõn satõn 
alõnmasõna (korunan tahmini satõn alma işlemi) yönelik olmasõ şarttõr. 

b) Forward sözleşmesinin makul değerinin sözleşmenin başlangõcõnda sõfõr olmasõ 
şarttõr. 

c) Forward sözleşmesine ait prim veya iskontodaki değişikliklerin korunmanõn 
etkinliğine ilişkin değerlendirmenin dõşõnda bõrakõlmasõ ve doğrudan kar veya zarar içerisine 
dahil edilmesi veya tahmini satõn alma işlemine ilişkin beklenen nakit akõmlarõndaki 
değişikliklerde mala ilişkin forward sözleşmesinin fiyatõnõn esas alõnmasõ şarttõr.)      

Korunmanõn etkinliği değerlendirilirken paranõn zaman değeri dikkate alõnõr. 
Korunan bir kaleme ilişkin sabit faiz haddinin, makul değer korunmasõ olarak belirlenen 
swapa ilişkin sabit faiz haddi ile tamamen örtüşmesi gerekmez. Ya da, faizli bir varlõk veya 
yükümlülüğe ilişkin değişken faiz haddinin, nakit akõm korunmasõ olarak belirlenen swapa 
ilişkin değişken faiz haddi ile tamamen aynõ olmasõ gerekmez. Bir swapõn makul değeri 
netleştirme yapõlmasõ suretiyle türetilir. Bir swapa ilişkin sabit ve değişken oranlarõn aynõ 
tutarlarla olmak koşuluyla netleştirme sonucunu etkilemeksizin değiştirilmesi mümkündür.  

 
Makul değer korunmalarõ 
Madde 284. Bir makul değer korunmasõnõn korunma muhasebesi uygulanmasõ için 

gerekli koşullarõ hesap dönemi boyunca sağlamasõ halinde, bu korunma aşağõdaki şekilde 
muhasebeleştirilir: 

a)Korunma amaçlõ aracõn makul değer üzerinden (korunma amaçlõ türev araç) veya 
bu aracõn kayõtlõ değerinin yabancõ para cinsinden olan kõsmõnõn (korunma amaçlõ türev 
olmayan araç) yeniden değerlenmesinden kaynaklanan kazanç veya kayõplar gelir tablosu ile 
ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnõr. 

b) Korunan kalemden kaynaklanan korunulan riskle ilişkilendirilebilir kazanç veya 
kayõplar gelir tablosu ile ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnõr ve bu kazanç veya 
kayõplar için korunan kalemin kayõtlõ değerinde düzeltme yapõlõr. Korunan kaleme ilişkin 
makul değer değişikliklerinin doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnmak 
suretiyle makul değer üzerinden değerlenmesi halinde bile bu hüküm uygulanõr. Bu hüküm, 
korunan kalemin maliyet değeri üzerinden değerlenmesi durumunda da uygulanõr.   

Sadece korunan kalemle ilişkilendirilebilir belirli risklerden korunulmasõ halinde; 
korunan kalemin makul değerindeki korunmayla ilgisi olmayan değişiklikler, bu Kõsmõn 
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�Kazanç ve kayõplar� başlõklõ maddesinde öngörülen seçeneklerden uygun olanõ kullanõlmak 
suretiyle mali tablolara alõnõr. 

Aşağõdaki hallerden herhangi birinin ortaya çõkmasõ durumunda, bu maddede 
öngörülen korunma muhasebesi uygulamasõna devam edilmez: 

a)Korunma amaçlõ aracõn kullanõlmasõ, satõlmasõ, sona ermesi veya korunma 
amaçlõ olmasõna son verilmesi (korunma amaçlõ bir aracõn diğer bir korunma amaçlõ araçla 
yenilenmesi veya sürdürülmesi, bu tür uygulamalarõn işletmenin belgelendirilen korunma 
stratejisinin bir parçasõ olmasõ halinde bir sona erme veya son verme olarak dikkate 
alõnmaz), veya 

b)Korunmanõn, korunma muhasebesi uygulanmasõ için gerekli koşullarõ 
sağlayamaz hale gelmesi. 

Korunan faizli bir finansal aracõn kayõtlõ değerinde yapõlan düzeltmeler kar veya 
zarar içerisinde itfa edilir. İtfa sürecine, korunan kalemde korunulan riskle ilişkilendirilebilir 
makul değer değişiklikleri için düzeltme yapõlmasõna son verilmesinden sonra olmamak 
üzere, düzeltme ortaya çõktõğõ anda başlanõr. Düzeltmede, itfanõn başladõğõ tarihte yeniden 
hesaplanan etkin faiz haddi esas alõnõr ve düzeltme tutarõ vadeye kadar tamamen itfa edilir.  

 
Nakit akõm korunmalarõ  
Madde 285. Bir nakit akõm korunmasõnõn korunma muhasebesi uygulanmasõ için 

gerekli koşullarõ hesap dönemi boyunca sağlamasõ halinde, bu korunma aşağõdaki şekilde 
muhasebeleştirilir: 

a)Korunma amaçlõ araca ilişkin kazanç veya kayõplarõn etkin bir korunma olarak 
belirlenen kõsmõ öz sermaye değişim tablosu aracõlõğõyla doğrudan öz sermaye içerisinde 
mali tablolara alõnõr, 

b)Korunma amaçlõ araca ilişkin kazanç veya kayõplarõn etkin olmayan kõsmõ;  
1- Korunma amaçlõ aracõn bir türev araç olmasõ halinde kar veya zarar olarak,  
2- Korunma amaçlõ aracõn bir türev araç olmamasõ gibi sõnõrlõ durumlarda, bu 

Kõsmõn �Kazanç ve kayõplar� başlõklõ maddesi ile uyumlu olarak, 
mali tablolara alõnõr. 
Nakit akõm korunmalarõ daha belirgin olarak aşağõdaki şekilde muhasebeleştirilir: 
a)Öz sermayenin korunan kaleme ilişkin olan kõsmõ aşağõdaki tutarlardan (mutlak 

değerleri) düşük olanõ esas alõnarak düzeltilir:  
1-Korunma amaçlõ araca ilişkin birikmiş kazanç veya kayõp, ve 
2-Korunmanõn başlangõcõndan itibaren, korunan kaleme ilişkin beklenen 

gelecekteki nakit akõmlarõnõn makul değerindeki (bugünkü değer) toplam değişiklik. 
b)Etkin olmayan bir korunmada, korunma amaçlõ araca ilişkin kalan kazanç veya 

kayõplar kar/zarar ya da doğrudan öz sermaye içerisine dahil edilir.   
c)İşletmenin belirli bir korunma ilişkisine yönelik belgelendirilen risk yönetimi 

stratejisinin, korunma amaçlõ araca ilişkin nakit akõmlarõnõn veya kazanç veya kayõplarõn 
belirli bir kõsmõnõ korunmanõn etkinliğine ilişkin değerlendirmenin dõşõnda bõrakmasõ 
halinde; kazanç veya kayõplarõn hariç tutulan kõsmõ bu Kõsmõn �Kazanç ve kayõplar� başlõklõ 
maddesi hükümleri ile uyumlu olarak mali tablolara alõnõr. 

Bir tahmin işlemine ilişkin korunmanõn bir varlõk veya yükümlülüğün mali 
tablolara alõnmasõ ile sonuçlanmasõ durumunda; bu madde ile uyumlu olarak doğrudan öz 
sermaye içerisinde mali tablolara alõnan kazanç veya kayõplar, aynõ dönem içerisinde veya 
elde edilen varlõğõn ya da katlanõlan yükümlülüğün kar/zararõ etkilediği dönemlerde (Örnek; 
amortisman giderlerinin, faiz giderlerinin veya satõşlarõn maliyetinin mali tablolara alõndõğõ 
dönemlerde) kar veya zarar olarak yeniden sõnõflandõrõlõr. Ancak, herhangi bir zamanda, 
doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnan net zararõn tamamõnõn veya bir 
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kõsmõnõn gelecekteki bir veya birkaç dönemde kapatõlamayacağõnõn beklenmesi halinde; 
kapatõlmasõ beklenmeyen tutar kar veya zarar içerisinde yeniden sõnõflandõrõlõr. 

Üçüncü fõkra kapsamõndaki nakit akõm korunmalarõ dõşõndaki tüm nakit akõm 
korunmalarõ için, daha önce doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnan tutarlar 
aynõ dönem içinde veya korunan tahmin işleminin kar/zararõ etkilediği dönemlerde kar veya 
zarara dahil edilir (Örnek; tahmini bir satõşõn gerçekleşmesi). 

Aşağõdaki hallerden herhangi birinin ortaya çõkmasõ durumunda, bu maddede 
öngörülen korunma muhasebesi uygulamasõna devam edilmez: 

a) Korunma amaçlõ aracõn kullanõlmasõ, satõlmasõ, sona ermesi veya korunma 
amaçlõ olmasõna son verilmesi (korunma amaçlõ bir aracõn diğer bir korunma amaçlõ araçla 
yenilenmesi veya sürdürülmesi, bu tür uygulamalarõn işletmenin belgelendirilen korunma 
stratejisinin bir parçasõ olmasõ halinde bir sona erme veya son verme olarak dikkate 
alõnmaz). Bu durumda, korunma amaçlõ araca ilişkin olarak etkin bir korunma varken 
doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnan birikmiş kazanç veya kayõplar, tahmin 
işlemi gerçekleşene kadar öz sermaye içerisinde ayrõ olarak kalmaya devam eder. Tahmin 
işlemi gerçekleştiğinde bu madde hükümleri uygulanõr. 

b) Korunmanõn, korunma muhasebesi uygulanmasõ için gerekli koşullarõ 
sağlayamaz hale gelmesi. Bu durumda, korunma amaçlõ araca ilişkin olarak etkin bir 
korunma varken doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnan birikmiş kazanç veya 
kayõplar, tahmin işlemi gerçekleşene kadar öz sermaye içerisinde ayrõ olarak kalmaya devam 
eder. Tahmin işlemi gerçekleştiğinde bu madde hükümleri uygulanõr. 

c) Tahmin işleminin gerçekleşmesinin beklenmemesi. Bu durumda, buna ilişkin 
doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnan birikmiş kazanç veya kayõplar dönemin 
kar veya zararõ olarak mali tablolara alõnõr. Ancak, kuvvetle muhtemel olmayan bir tahmin 
işleminin gerçekleşmesi beklenebilir.     

 
Net yatõrõmõn korunmasõ  
Madde 286. Net yatõrõmõn bir parçasõ olarak dikkate alõnan parasal bir kalemin 

korunmasõ dahil olmak üzere, şube benzeri yabancõ işletmelerdeki net yatõrõmlarõn 
korunmalarõ nakit akõm korunmalarõ ile benzer olarak dikkate alõnõr:  

a)Korunma amaçlõ araca ilişkin kazanç veya kayõplarõn etkin bir korunma olarak 
belirlenen kõsmõ, öz sermaye değişim tablosu aracõlõğõyla doğrudan öz sermaye içerisinde 
mali tablolara alõnõr. 

b)Korunma amaçlõ araca ilişkin kazanç veya kayõplarõn etkin olmayan kõsmõ;  
1- Korunma amaçlõ aracõn bir türev araç olmasõ halinde kar veya zarar olarak,  
2- Korunma amaçlõ aracõn bir türev araç olmamasõ gibi sõnõrlõ durumlarda, bu 

Kõsmõn �Kazanç ve kayõplar� başlõklõ maddesi ile uyumlu olarak, 
mali tablolara alõnõr. 

Korunma amaçlõ bir araca ilişkin kazanç veya kayõplarõn etkin bir korunma olarak 
belirlenen ve doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara alõnan kõsmõ, şube benzeri 
yabancõ işletme elden çõkarõldõğõnda kar veya zarar olarak mali tablolara alõnõr. 

 
Riskten korunma muhasebesi için gerekli koşullarõ taşõmayan korunmalar 
Madde 287. Bir korunmanõn, korunma muhasebesi uygulanmasõ için gerekli 

koşullarõ taşõmamasõ halinde; ilk defa mali tablolara alõnmadan sonra makul değer üzerinden 
değerlenen korunan bir kalemin makul değerinde meydana gelen değişikliklerden 
kaynaklanan kazanç ve kayõplar, bu Kõsmõn �Kazanç ve kayõplar� başlõklõ maddesinde 
öngörülen seçeneklerden biri kullanõlmak suretiyle mali tablolara alõnõr. Korunma amaçlõ bir 
türev araca ilişkin makul değer düzeltmeleri kar veya zarar olarak mali tablolara alõnõr. 

 



 

 
144

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Finansal Araçlarõn Mali Tablolarda Gösterimi 
 
Borçlar ve öz sermaye  
Madde 288. Bir finansal araç veya kõsõmlarõ; ilk defa mali tablolara alõnma 

sõrasõnda, finansal borç ve hisse senedi tanõmlarõ ve sözleşmenin özü ile uyumlu olarak bir 
borç veya öz sermaye olarak sõnõflandõrõlõr. 

Bir finansal aracõn bilançodaki sõnõflandõrõlmasõ, bu aracõn hukuki şeklinden ziyade 
özü ile ilgilidir. Her ne kadar, bir finansal aracõn özü ve hukuki şekli genellikle tutarlõ olsa 
da, bu durum her zaman geçerli değildir. (Örnek; özü itibariyle borç olan bazõ finansal 
araçlar sermayeyi temsil eden araçlarõn hukuki şeklini alabilir ve diğerleri hisse senetlerine 
veya finansal borçlara ilişkin özellikleri taşõyabilir.) Bir finansal aracõn ilk defa mali 
tablolara alõnõrken sõnõflandõrõlmasõ, bu aracõn kapatõlma şekillerine ilişkin olasõlõklar dikkate 
alõnmaksõzõn ve özü esas alõnarak yapõlõr. Bu sõnõflandõrma, ilgili finansal araç mali 
tablolardan çõkarõlana kadar takip eden her bir bilanço tarihinde devam eder. 

Finansal borcu hisse senedinden ayõran özellik; finansal araç karşõlõğõnda bir 
tarafõn (ihraçcõ) diğer bir tarafa (elinde bulunduran) nakit veya başka bir finansal varlõk 
teslim etmesini ya da bu finansal aracõ potansiyel olarak kendi aleyhine olacak koşullar 
altõnda başka bir finansal araçla değiştirmesini (bu aracõ elinde bulunduran tarafla) 
gerektiren sözleşme ile belirlenen bir yükümlülüğün mevcudiyetidir. Sözleşme ile belirlenen 
bu tür bir yükümlülüğün bulunmasõ halinde; finansal araç, yükümlülüğün ifa şeklinden 
bağõmsõz olarak finansal borç tanõmõ içerisinde yer alõr. Döviz elde etme imkanõnõn 
bulunmamasõ veya ödeme için düzenleyici bir otoriteden onay alõnmasõnõn gerekmesi gibi 
ihraçcõ tarafõndan bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde karşõlaşõlan bir sõnõrlõlõk, finansal 
araca ilişkin ihraçcõnõn yükümlülüğünü veya elinde bulunduran tarafõn hakkõnõ ortadan 
kaldõrmaz. 

Bir ihraçcõnõn nakit veya başka bir finansal araç teslim etmesine ya da bir finansal 
aracõ potansiyel olarak kendi aleyhine olacak koşullar altõnda başka bir finansal araçla 
değiştirmesine ilişkin sözleşme ile belirlenen bir yükümlülüğünde artõş meydana getirmeyen 
bir finansal araç hisse senedi olarak sõnõflandõrõlõr. Her ne kadar, hisse senedini elinde 
bulunduran tarafõn temettü veya öz sermayeden yapõlacak diğer dağõtõmlarõ alma hakkõ 
bulunsa da, ihraçcõnõn bu tür dağõtõmlarõ yapmasõ için sözleşme ile belirlenen herhangi bir 
yükümlülüğü yoktur.  

İmtiyazlõ bir hisse senedinin, ihraçcõ tarafõndan belirli veya gelecekte belirlenecek 
bir tarihte belirli veya gelecekte belirlenecek bir tutar üzerinden geri alõnmayõ gerektirmesi 
ya da bu imtiyazlõ hisse senedini elinde bulunduran tarafa belirli bir tarihte veya sonra belirli 
veya gelecekte belirlenecek bir tutar üzerinden ihraçcõ tarafõndan geri alõnmasõnõ gerektirme 
hakkõ vermesi halinde; bu imtiyazlõ hisse senedi finansal borç kapsamõ içerisinde yer alõr ve 
bu şekilde sõnõflandõrõlõr. Sözleşme ile belirlenen bu tür bir yükümlülüğü açõkça kurmayan 
imtiyazlõ bir hisse senedi, vadeleri ve koşullarõ aracõlõğõyla dolaylõ olarak kurabilir. 

Gelecekteki belirsiz olaylarõn ortaya çõkmasõna veya çõkmamasõna ya da bir 
finansal aracõn ihraçcõsõnõn veya elinde bulunduran tarafõn her ikisinin kontrolünün ötesinde 
gerçekleşen belirsiz durumlarõn sonucuna bağlõ olarak nakit veya diğer finansal varlõklarõn 
teslimiyle kapatõlmasõ potansiyel olarak mümkün olan finansal araç ihraçlarõ ile ilgili olarak; 
bu tür bir finansal araç, ihraçcõnõn nakit veya diğer finansal araçlar teslim etme 
yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçõnmasõnda koşulsuz bir hakkõ bulunmamasõ nedeniyle 
ihraçcõ için finansal bir borçtur. 

İşletmelerce; elinde bulunduran tarafa, tutarõ bir endekse veya artma ya da azalma 
potansiyeli bulunan diğer bir kaleme bağlõ olarak belirlenen, nakit veya diğer finansal 
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varlõklar karşõlõğõnda ihraçcõya geri verilme hakkõ içeren bir finansal araç ihraç edilebilir. 
(Örnek; açõk uçlu yatõrõm fonlarõ, kollektif şirketler ve bazõ kooperatifler; yatõrõmcõlarõna 
veya üyelerine, herhangi bir zamanda işletmenin net varlõklarõnõn değerinden oransal olarak 
bu kişilerin paylarõna isabet eden tutarda nakit karşõlõğõnda işletmedeki paylarõnõ geri verme 
hakkõ verirler.) Bu tür bir finansal aracõn hukuki şeklinin, elinde bulunduran tarafa bir 
işletmenin bakiye varlõklarõna katõlma hakkõnõ vermesi halinde bile; bu aracõ nakit veya diğer 
bir finansal varlõk karşõlõğõnda ihraçcõya geri verme opsiyonunu içermesi bu tür bir finansal 
aracõn finansal borç tanõmõnõ karşõladõğõnõ gösterir ve mali tablolarda bu şekilde 
sõnõflandõrõlõr. Gömülü bir türev aracõn ne zaman sözleşmeden ayrõ olarak bir türev araç 
olarak dikkate alõnacağõ bu Kõsmõn birinci bölümünde açõklanmõştõr. 

Bir işletmenin, sabit bir tutar veya kendi hisse senetlerinin piyasa fiyatõ dõşõndaki 
değişkenlerde meydana gelen değişikliklere bağlõ olarak tamamen veya kõsmen 
dalgalanmalar görülen bir tutara ilişkin sözleşme ile belirlenen bir yükümlülüğünün 
bulunmasõ, ancak işletmenin bu yükümlülüğünü kendi hisse senetlerinin teslimiyle yerine 
getirebilmesi veya yerine getirmekle yükümlü olmasõ halinde; bu tür bir yükümlülük 
işletmenin finansal borcudur.  

Bir işletmenin bir yükümlülüğün ifasõ için gerekli olan kendi hisse senetlerinin 
sayõsõ, bu hisse senetlerinin makul değerlerinde meydana gelen değişikliklere bağlõ olarak 
değişir; öyle ki, işletmenin teslim edilecek kendi hisse senetlerinin toplam makul değeri 
sözleşme ile belirlenen yükümlülüğün tutarõna her zaman eşit olur ve karşõ tarafõn işletmenin 
bakiye varlõklarõna katõlma hakkõ bulunmaz. Ayrõca, işletme, kendi hisse senetlerinin 
sözleşme yapõldõğõ tarihtekinden daha fazlasõnõ veya daha azõnõ teslim etmekle yükümlü 
bulunabilir. Bundan dolayõ, işletmelerin bu tür yükümlülüklerini kendi hisse senetlerinin 
teslimiyle yerine getirebilmesi veya yerine getirmekle zorunlu olmasõ halinde bile, bu tür 
yükümlülükler finansal borç olarak sõnõflandõrõlõr. 

 
Bileşik araçlarõn sõnõflandõrõlmasõ 
Madde 289. Borç ve öz sermaye unsurlarõnõn her ikisini de içeren bir finansal 

aracõn tamamlayõcõ kõsõmlarõ önceki maddenin birinci fõkrasõ ile uyumlu olarak ayrõ bir 
şekilde sõnõflandõrõlõr. 

Bu Kõsõm, tek bir finansal araç tarafõndan içerilen borç ve öz sermaye unsurlarõnõn 
ihraçcõnõn bilançosunda ayrõ ayrõ gösterilmesini gerektirir. Tek bir finansal aracõn borç ve öz 
sermaye unsurlarõnõn her ikisini de içermesi bu aracõn özünden çok şekli ile ilgili olup, bu 
unsurlarõn ayrõ ayrõ gösterilmesi ihraçcõnõn mali durumunu daha gerçekçi bir şekilde yansõtõr. 

 İhraçcõ için bir finansal borç oluşturan ve elinde bulunduran tarafa bu aracõn 
ihraçcõnõn hisse senedine çevrilmesi için bir opsiyon tanõyan bir finansal aracõn tamamlayõcõ 
kõsõmlarõ ayrõ ayrõ mali tablolara alõnõr. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller veya 
ihraçcõnõn belirli sayõda hisse senetleri ile değiştirilebilir benzer araçlar bu tür araçlar 
içerisinde yer alõr. İhraçcõ açõsõndan bu tür bir finansal araç iki kõsõmdan oluşur; bir finansal 
borç (nakit veya diğer finansal varlõklarõn teslimi için sözleşme ile belirlenen) ve bir hisse 
senedi (belirli bir süre için, bir finansal aracõ elinde bulunduran tarafa bu aracõ ihraçcõnõn 
belirli sayõda hisse senedine çevirme hakkõ veren bir opsiyon). Bu tür bir  finansal araç 
ihracõnõn ekonomik etkisi, aynõ zamanlõ olarak erken geri ödeme provizyonu bulunan bir 
borçlanma aracõ ile varant çõkarõlmasõ veya ayrõştõrõlabilir varantlarõ olan borçlanma aracõ 
çõkarõlmasõyla büyük ölçüde aynõdõr. Buna bağlõ olarak, borç ve öz sermaye unsurlarõnõn her 
durumda bilançoda ayrõ ayrõ gösterilmesi şarttõr.    

 Değiştirilebilir bir finansal araca ilişkin borç ve öz sermaye unsurlarõnõn 
sõnõflandõrõlmasõ; değiştirme opsiyonunun kullanõlma ihtimalinde meydana gelen bir 
değişikliğin sonucu olarak, hatta bu opsiyonun kullanõlmasõnõn bu tür bir finansal aracõ 
elinde bulunduran bazõ taraflar açõsõndan ekonomik olarak avantajlõ hale gelmesi durumunda 
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bile revize edilmez. Çünkü, değiştirme opsiyonunun vergisel sonuçlarõnõn finansal araç 
sahipleri açõsõndan farklõ olmasõ gibi nedenlerle, finansal araç sahipleri her zaman beklenen 
şekilde hareket etmeyebilir. Ayrõca, değiştirme olasõlõğõ zaman içerisinde değişiklik 
gösterebilir. Bir finansal  araç değiştirme opsiyonunun kullanõlmasõ, vadesinin gelmesi veya 
diğer bazõ işlemlerle kapatõlana kadar; ihraçcõnõn bu araca ilişkin gelecekteki ödeme yapma 
yükümlülüğü devam eder. 

 Finansal araçlar, ihraçcõnõn bir finansal borcu veya hisse senedi olmayan unsurlarõ 
da içerebilir. (Örnek; bir finansal araç, bu aracõ elinde bulunduran tarafa finansal olmayan 
bir varlõğõ (mal, maddi varlõk gibi) alma hakkõ ve bu hakkõ ihraçcõnõn belirli bir sayõdaki 
hisse senetleri ile değiştirme opsiyonu sağlayabilir.) Bileşik araca ilişkin öz sermaye unsuru 
(değiştirme opsiyonu), borç unsurundan (borçlarõn finansal olup olmamasõndan bağõmsõz 
olarak) ayrõ olarak mali tablolara alõnõr ve gösterilir.  

Hisse senetleri, işletmenin varlõklarõndan tüm yükümlülüklerini indirdikten sonra 
kalan bakiyede hak sahibi olabilen senetlerdir. Bundan dolayõ, bir bileşik aracõn ilk kayõtlõ 
değeri bu aracõn borç ve öz sermaye unsurlarõna ayrõştõrõldõğõnda; öz sermaye unsuru bir 
bütün olarak finansal araç değerinden borç unsuru için ayrõ olarak belirlenen tutarõn 
düşülmesinden sonraki bakiye kayõtlõ değerdir. Gömülü türev araçlarõn (bileşik araçta 
gömülü bulunan satõn alma opsiyonu gibi) öz sermaye unsuru (hisse senedi ile değiştirme 
opsiyonu gibi) dõşõnda kalan değeri, borç unsuru tutarõnõn kayõtlõ değeri içerisine dahil edilir. 

 Bileşik aracõn ilk defa mali tablolara alõnmasõnda borç ve öz sermaye unsurlarõna 
isabet eden kayõtlõ değerlerin toplamõ, bu aracõn bir bütün olarak kayõtlõ değerine her zaman 
eşit olur. Bu aracõn borç ve öz sermaye unsurlarõnõn ayrõ olarak mali tablolara alõnmasõ 
nedeniyle herhangi bir kazanç veya kayõp oluşmaz. 

 Buna göre, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraçcõsõ; ilk olarak, herhangi bir 
öz sermaye unsuru içermeyen benzer bir borcun (öz sermaye unsuru bulunmayan gömülü 
türev araçlar dahil) makul değerini ölçerek, borç unsurunun kayõtlõ değerini tespit eder. 
Böylece değiştirme opsiyonu ile temsil edilen hisse senedinin kayõtlõ değeri, bileşik aracõn 
bir bütün olarak değerinden finansal borcun kayõtlõ değerinin düşülmesi suretiyle belirlenir. 

 
Geri alõnan hisse senetleri  
Madde 290. Bir işletmenin kendi hisse senetlerini tekrar ele geçirmesi halinde, 

geri alõnan hisselerden oluşan bu araçlar öz sermayeden indirilir. Bir işletmenin kendi hisse 
senetlerini satõn almasõ, satmasõ, ihracõ veya iptali ile ilgili olarak gelir tablosunda herhangi 
bir kazanç ya da kayõp mali tablolara alõnmaz. Ödenen veya alõnan tutarlar doğrudan öz 
sermaye ile ilişkilendirilmek üzere mali tablolara alõnõr. 

 
Bir işletmenin kendi hisse senetlerine dayalõ türev araçlar 
Madde 291. Opsiyon, varant veya forward sözleşmesi gibi türev araç sözleşmeleri; 

sadece bu tür sözleşmelerin, nakit veya diğer finansal varlõklarõn sabit bir parasal tutarõnõn 
işletmenin belirli bir sayõdaki kendi hisse senetleri (türev araçlar dõşõnda) ile değiştirilerek 
kapatõlmasõ halinde, hisse senetleri olarak sõnõflandõrõlõr. Alõnan herhangi bir bedel (opsiyon 
veya varantlar için alõnan primler gibi) doğrudan öz sermayeye eklenir. Ödenen herhangi bir 
bedel (satõn alõnan bir opsiyon için ödenen bir prim gibi) doğrudan öz sermayeden indirilir. 
Öz sermaye olarak sõnõflandõrõlan bir türev araç sözleşmesinin makul değerinde meydana 
gelen değişiklikler mali tablolara alõnmaz. 

Türev araç sözleşmelerinin bir işletmenin kendi hisse senetlerinin alõnmasõ veya 
teslimi ile sonuçlanmasõ ya da bu sözleşmelerin değerinin işletmenin kendi hisse senetlerinin 
değeri esas alõnarak belirlenmesi, tek başõna bu sözleşmelerin hisse senetleri olarak 
sõnõflandõrõlmasõ için yeterli değildir. Nakit veya diğer finansal varlõklarla kapatõlmasõ 
gereken bir türev araç sözleşmesi, bu sözleşmenin değeri işletmenin kendi hisse senetlerinin 
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değeri esas alõnarak yapõlsa bile bir türev araç varlõğõ veya türev araç borcudur. Benzer  
olarak, işletmenin kendi hisse senetleriyle kapatõlmasõ gereken bir türev araç sözleşmesi de 
bir türev araç varlõğõ veya türev araç borcudur. Bu tür sözleşmeler; vade sonunda nakit veya 
diğer finansal varlõklarõn sabit bir tutarõ karşõlõğõnda işletmenin belirli bir sayõdaki kendi 
hisse senetlerinin alõnmasõ veya teslimi ile sonuçlanmadõğõndan hisse senetleri olarak 
sõnõflandõrõlmaz. 

Bir türev araç sözleşmesinin birden fazla kapatõlma alternatifi (nakitle, işletmenin 
kendi hisse senetleriyle veya nakit ya da diğer finansal varlõklarõn işletmenin kendi hisse 
senetleri ile değişimiyle) olmasõ halinde; bu tür sözleşmeler, aşağõdaki durumlar hariç olmak 
üzere bir türev araç varlõğõ veya türev araç borcudur: 

a)İşletmenin, bu tür sözleşmelerini nakit veya diğer finansal varlõklarõn belirli bir 
tutarõ ile belirli bir sayõdaki kendi hisse senetlerinin (türev araçlar dõşõnda) değişimiyle 
kapatmasõ için koşulsuz bir hakkõ ve yeteneği olmasõ. 

b)İşletmenin, bu tür sözleşmelerini nakit veya diğer finansal varlõklarõn belirli bir 
tutarõ ile belirli bir sayõdaki kendi hisse senetlerinin (türev araçlar dõşõnda) değişimiyle 
kapatmasõna ilişkin mevcut bir deneyiminin olmasõ. 

c) İşletmenin, bu tür sözleşmelerini nakit veya diğer finansal varlõklarõn belirli bir 
tutarõ ile belirli bir sayõdaki kendi hisse senetlerinin (türev araçlar dõşõnda) değişimiyle 
kapatmak için niyeti olmasõ. 

Bu koşullar sağlandõğõ takdirde, bu tür sözleşmeler, işletmenin kendi hisse 
senetlerini elde etmesi karşõlõğõnda nakit veya diğer finansal varlõklarõ teslim etmesiyle 
sonuçlanmadõğõ sürece, hisse senedi olarak değerlendirilir. Karşõ tarafõn işletmeyi türev araç 
sözleşmesini nakitle veya işletmenin kendi hisse senetleri ile kapatmasõnõ zorunlu tutmasõ 
halinde, bu tür bir sözleşme; karşõ tarafõn, işletmeyi kendi hisse senetlerinin alõnmasõ 
karşõlõğõnda nakit veya diğer finansal varlõklar teslim etmeyi zorunlu tutmadõğõ sürece bir 
türev araç varlõğõ veya türev araç borcudur.  

İşletmenin kendi hisse senetlerinin alõnmasõ karşõlõğõnda nakit veya diğer finansal 
varlõklarõn teslimini gerektiren bir türev araç sözleşmesine girmesi durumunda; bu tür 
araçlar, işletmenin bunlarõ nakit veya diğer finansal varlõk karşõlõğõnda geri almakla yükümlü 
bulunmasõ nedeniyle hisse senedi tanõmõ içerisinde yer almaz. Nakit veya diğer finansal 
varlõklar teslim etme yükümlülüğü bir finansal borçtur. Finansal borç ilk defa mali tablolara 
alõndõğõ zaman, bu borcun maliyeti (geri alma bedelinin bugünkü değeri) öz sermayeden 
çõkarõlarak tekrar sõnõflandõrõlõr ve finansal borç müteakip olarak değerlemeye tabi tutulur. 
Türev araç sözleşmesinin süresinin nakit veya diğer finansal varlõklar teslim edilmeden sona 
ermesi halinde, finansal borcun kayõtlõ değeri tekrar öz sermaye içerisinde sõnõflandõrõlõr. 

Bir işletmenin kendi hisse senetlerinin değeri dõşõndaki bir veya birden fazla temel 
değişkende (belirli bir faiz haddi, mal veya menkul kõymet fiyatõ, döviz kurlarõ, fiyat veya 
oran endeksleri ya da kredi derecelendirmesi gibi) meydana gelen değişikliklere bağlõ olarak 
makul değerinde kõsmen veya tamamen dalgalanmalar görülen bir türev araç sözleşmesi; 
işletmenin bu tür bir sözleşmeyi kendi hisse senetleri ile kapatma hakkõ veya zorunluluğu 
olsa bile, bir hisse senedi olarak sõnõflandõrõlmaz. Bu tür bir sözleşme; işletmeyi kendi hisse 
senetlerinin değeri dõşõndaki değişkenlerde potansiyel olarak lehe veya aleyhe meydana 
gelebilecek değişikliklere maruz bõrakmasõ nedeniyle, bir türev araç varlõğõ veya türev araç 
borcudur.   

 
Faiz, temettü, kazanç ve kayõplar 
Madde 292. Finansal borç olarak sõnõflandõrõlan bir finansal araç veya bu aracõn 

tamamlayõcõ bir kõsmõna ilişkin faiz, temettü, kazanç ve kayõplar gelir veya gider olarak mali 
tablolara alõnõr. Hisse senedi olarak sõnõflandõrõlan bir finansal aracõ elinde bulunduran 
taraflara yapõlan dağõtõmlar ihraçcõ tarafõndan doğrudan öz sermayeden indirilir. Hisse 
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senedi işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetleri, bunlara ilişkin vergi avantajlarõ ile 
netleştirildikten sonra öz sermayede bir indirim olarak dikkate alõnõr. 

Bir finansal aracõn borç veya öz sermaye olarak sõnõflandõrõlmasõ, bu araca ilişkin 
faiz, temettü, kazanç ve kayõplarõn gelir tablosu ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceğini 
belirler. Böylece yükümlülük olarak sõnõflandõrõlan hisselere yapõlan temettü ödemeleri, 
tahvil ve bonolara ödenen faizlerde olduğu gibi gider olarak sõnõflandõrõlõr ve gelir tablosu ile 
ilişkilendirilmek üzere mali tablolara alõnõr. Benzer şekilde, borç olarak sõnõflandõrõlan 
araçlarõn geri alõnmasõna veya yeniden finansmanõna ilişkin kazanç ve kayõplar gelir tablosu 
ile ilişkilendirilirken; öz sermaye olarak sõnõflandõrõlan araçlarõn geri alõnmasõ veya yeniden 
finansmanõ öz sermayede bir değişiklik olarak dikkate alõnõr. Hisse senetlerinin makul 
değerlerinde meydana gelen değişiklikler ihraçcõ tarafõndan mali tablolara yansõtõlmaz. 

Bir işletme, hisse senetlerinin ihraç edilmesinde veya kendi hisse senetlerinin geri 
alõnmasõnda çeşitli maliyetlere katlanmak zorunda kalabilir. Bu tür maliyetler kayda alma 
ücretleri, hukuk, muhasebe ve diğer profesyonel danõşmanlara ödenen tutarlar, baskõ 
maliyetleri ve damga vergisi gibi maliyetleri içerir. Hisse senedi işlemlerinden kaynaklanan 
işlem maliyetleri, bu işlemler ile doğrudan ilgili ilave dõş maliyetlerden oluştuğu ve aksi 
takdirde katlanmaktan kaçõnõlabildiği sürece, bunlara ilişkin vergi avantajlarõ ile 
netleştirildikten sonra öz sermayede bir indirim olarak dikkate alõnõr. Henüz 
tamamlanmamõş hisse senedi işlemlerinin maliyetleri gider olarak mali tablolara alõnõr. 

Borç ve öz sermaye unsurlarõnõn her ikisini de içeren bir bileşik aracõn ihracõna 
ilişkin işlem maliyetleri, elde edilen gelirlerin tahsisiyle orantõlõ olarak paylaştõrõlõr. Birden 
fazla işleme ilişkin müşterek işlem maliyetleri (Örnek; bazõ hisse senetleri ihraç edilirken, 
aynõ zamanlõ olarak diğer bazõlarõnõn borsaya kote edilmesi), benzer işlemlerde tutarlõ olarak 
uygulanan bir yöntem kullanõlarak paylaştõrõlõr. 

Bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõ, dönem içerisinde öz 
sermayede bir indirim olarak dikkate alõnan işlem maliyetlerinin tutarõnõn ayrõ açõklanmasõnõ 
öngörür. Doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnan vergilerin 
ilgili tutarõ; bu Tebliğin �Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõ 
kapsamõnda açõklanan öz sermayeye eklenen cari ve ertelenmiş vergilerin toplam tutarõna 
dahil edilir.   

Bir gider olarak sõnõflandõrõlan temettüler, gelir tablosunda diğer borçlar üzerindeki 
bir faiz veya ayrõ bir kalem olarak gösterilebilir. Faiz ve temettülerin gösteriminde bu 
Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ ve �Banka ve Benzeri Finans Kuruluşlarõnõn 
Mali Tablolarõnõn Kamuya Açõklanmasõ� başlõklõ Kõsõmlarõ hükümlerine uyulur. Bazõ 
durumlarda, vergi avantajõ gibi hususlarda aralarõndaki önemli farklõlõklar nedeniyle, faiz ve 
temettülerin gelir tablosunda ayrõ gösterilmesi şarttõr. Vergisel etkilere ilişkin açõklamalar bu 
Tebliğin �Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� Kõsmõ hükümleri ile uyumlu 
olarak yapõlõr.  

Finansal borç olarak sõnõflandõrõlan bir finansal aracõn kayõtlõ değerindeki 
değişikliklere ilişkin kazanç ve kayõplar; nakit veya diğer bir finansal varlõk için bir 
işletmenin varlõklarõnõn bakiye değerine katõlma hakkõ içeren bir finansal araca ilişkin olsalar 
bile, gelir veya gider olarak gelir tablosunda gösterilir. Bu Tebliğin �Mali Tablolarõn 
Sunumu� başlõklõ Kõsmõ ile uyumlu olarak, bu tür bir aracõn yeniden değerlenmesinden 
kaynaklanan kazanç veya kayõplar, bunlarõn işletmenin performansõnõn anlaşõlmasõnda 
yakõndan ilgili olmasõ durumunda gelir tablosunda ayrõ olarak gösterilir. 

 
Bir finansal varlõk ve bir finansal borcun netleştirilmesi 
Madde 293. Bir finansal varlõk ve bir finansal borç, sadece aşağõdaki koşullarõn 

varlõğõ halinde  netleştirilir ve net tutar mali tablolara alõnõr;  
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a)İşletmenin mali tablolara alõnan tutarlarõ netleştirmesi için hukuki bir hakkõnõn 
olmasõ; ve 

b)İşletmenin finansal varlõk ve finansal borcu netleştirmek suretiyle kapatma veya 
borcun ifasõ ile varlõğõn mali tablolara alõnmasõnõ aynõ zamanda yapma niyetinin bulunmasõ.   

Mali tablolardan çõkarõlma için gerekli koşullarõ sağlamayan bir finansal varlõk 
transferinin muhasebeleştirilmesinde, transfer edilen varlõk ve buna ilişkin borçlar 
netleştirilmez. 

Netleştirmenin, bir işletmenin iki veya daha fazla ayrõ finansal araçlarõn 
kapatõlmasõndan beklenen gelecekteki nakit akõmlarõnõ yansõtmasõ durumunda; bu Kõsõm 
finansal varlõklar ve finansal borçlarõn netleştirilerek mali tablolarda gösterimini gerektirir. 
İşletmenin tek bir net tutarõ alma hakkõ veya ödeme yükümlülüğü varsa ve netleştirme 
yapmayõ amaçlõyorsa, sonuç itibariyle işletmenin aslõnda tek bir finansal varlõğõ veya 
finansal borcu vardõr. Diğer durumlarda, finansal varlõklar ve finansal borçlar, işletme için 
bir kaynak veya yükümlülük olma özellikleriyle birlikte tutarlõ olarak mali tablolarda ayrõ 
ayrõ gösterilir. 

Mali tablolara alõnan bir finansal varlõğõn ve finansal borcun netleştirilmesi ve mali 
tablolarda net tutarõn gösterilmesi, bir finansal varlõğõn veya bir finansal borcun mali 
tablolara alõnmasõnõn durdurulmasõndan farklõdõr. Her ne kadar netleştirme mali tablolara 
alõnan bir kazanç veya kayõpta artõş meydana getirmese de; bir finansal aracõn mali tablolara 
alõnmasõnõn durdurulmasõ, daha önce mali tablolara alõnan bir kalemin bilançodan 
çõkarõlmasõ ile sonuçlanmasõnõn yanõnda bir kazanç veya kaybõn mali tablolara alõnmasõ 
sonucunu doğurabilir. 

Netleştirme; sözleşme ile veya başka bir şekilde, alacaklõya ait tutarõn tamamõnõn 
veya bir kõsmõnõn, alacaklõ tarafõndan borçluya ödenmesi gereken vadesi gelen başka bir 
tutar ile kapatõlmasõ için borçlunun hukuki bir hakkõdõr. Olağandõşõ durumlarda, üç taraf 
arasõnda varõlan bir anlaşma ile borçlunun netleştirme hakkõnõn olduğu açõkça belirlenmiş 
olmasõ halinde; alacaklõya ait tutarõn, üçüncü tarafça borçluya ödenmesi gereken vadesi 
gelen başka bir tutar ile netleştirilmesi için borçlunun hukuki bir hakkõ bulunabilir. 
Netleştirme hukuki bir hak olduğu için, taraflar arasõndaki ilişkilere uygulanabilen hukuki 
düzenlemelerin dikkate alõnmasõ şarttõr. 

Bir finansal varlõk ve bir finansal borcun netleştirilmesi için hukuki olarak 
uygulanabilir bir hakkõn varlõğõ; finansal varlõğa ve finansal borca ilişkin haklarõ ve 
yükümlülükleri etkilerken, işletmenin maruz kaldõğõ karşõ taraf ve likidite riskleri üzerinde 
önemli ölçüde etkide bulunabilir. Ancak, sadece bu hakkõn varlõğõ netleştirme için yeterli 
değildir. Bu hakkõ kullanma veya finansal varlõk ve finansal borcu aynõ zamanlõ olarak 
kapatma niyetinin olmamasõ durumunda, işletmenin gelecekteki nakit akõmlarõnõn tutarõ ve 
zamanlamasõ etkilenmez. İşletmenin bu hakkõ kullanma veya finansal varlõk ve finansal 
borcu aynõ zamanlõ olarak kapatma niyetinin olmasõ halinde ise; finansal varlõk ve finansal 
borçlarõn mali tablolarda netleştirilerek gösterilmesi, beklenen gelecekteki nakit akõmlarõnõn 
tutarõnõ, zamanlamasõnõ ve maruz kaldõklarõ riskleri daha uygun bir şekilde yansõtõr. Bir veya 
her iki tarafõn da hukuki bir hak olmaksõzõn netleştirme niyetinin olmasõ, taraflarõn finansal 
varlõk ve finansal borcun her birine ilişkin haklarõnõ ve yükümlülüklerini değiştirmediğinden 
netleştirme için yeterli değildir.   

İşletmenin belirli finansal varlõklarõ ve finansal borçlarõnõ netleştirme niyeti; olağan 
ticari uygulamalar, mali piyasalarõn gereksinimleri ve netleştirmeyi veya aynõ zamanlõ olarak 
kapatmayõ sõnõrlandõran diğer durumlarõn varlõğõndan etkilenebilir. Bir işletme netleştirme 
hakkõna sahipken, bu hakkõ kullanma veya aynõ zamanlõ olarak kapatma niyetinin olmamasõ 
halinde, bu hakkõn işletmenin maruz kaldõğõ karşõ taraf riski üzerindeki etkisi dipnotlarda 
açõklanõr. 
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İki finansal aracõn aynõ zamanlõ olarak kapatõlmasõ, örnek olarak organize bir mali 
piyasada takas ve saklama kuruluşlarõnõn faaliyetleri ile veya finansal araçlarõn yüz yüze 
değişimi ile mümkün olabilir. Bu tür durumlarda, karşõlõklõ nakit akõmlarõ aslõnda tek bir net 
tutara eşittir ve karşõ taraf veya likidite risklerine maruz kalma söz konusu değildir. Diğer 
durumlarda, bir işletme ayrõ tutarlar tahsil ederek ve ödeyerek iki finansal aracõ da 
kapatabilir; ancak finansal varlõğõn tutarõnõn tamamõ için karşõ taraf riskine veya finansal 
borcun tutarõnõn tamamõ için likidite riskine maruz kalõr. Bir finansal varlõğõn tahsili ve bir 
finansal borcun ifasõnõn, sadece bu işlemlerin aynõ anda meydana gelmesi halinde aynõ 
zamanlõ olarak gerçekleştiği kabul edilir.     

Aşağõdaki durumlarda, netleştirme için öngörülen koşullar sağlanmamõş olup, 
netleştirme yapõlmasõ uygun değildir:  

a)Tek bir finansal aracõn özelliklerine ulaşmak için çok sayõda farklõ finansal aracõn 
kullanõlmasõ (sentetik araçlar), 

b)Karşõlõklõ taraflarõ farklõ olan fakat aynõ asli riski taşõyan finansal araçlardan 
kaynaklanan finansal varlõklar ve finansal borçlar (Örnek; forward sözleşmeleri veya diğer 
türev araçlar portföyü içerisindeki varlõklar ve borçlar), 

c)Finansal varlõklar veya diğer varlõklarõn geri dönülemez (gayrikabili rücu) 
finansal borçlar için teminat olarak verilmesi, 

d)Borçlu tarafõndan bir yükümlülüğün ifasõ için oluşturulan, ancak bu 
yükümlülüğün ifasõna yönelik olarak kredi veren tarafõndan kabul edilmeyen finansal 
varlõklar, 

e)Zarar tutarlarõnda bir artõşa neden olan olaylarõn bir sonucu olarak katlanõlan 
yükümlülüklerin, bir sigorta poliçesi kapsamõnda üçüncü bir tarafça tazmin edilmesinin 
beklenmesi. 

Tek bir karşõ tarafla çok sayõda finansal araç işlemi gerçekleştiren bir işletme, o 
karşõ tarafla bir �temel netleştirme sözleşmesi�ne girebilir. Bu tür bir düzenleme; herhangi 
bir sözleşmenin sonlandõrõlmasõ veya bu sözleşmeyle ilgili temerrüde düşülmesi durumunda, 
düzenleme kapsamõndaki tüm finansal araçlarõn netleştirilmesine olanak sağlar. Bu tür 
düzenlemeler, iflas halinde veya karşõ tarafõn yükümlülüklerini ifa edememesiyle sonuçlanan 
diğer hallerde meydana gelebilecek zarara karşõ korunmak için finansal kuruluşlar tarafõndan 
yoğun olarak kullanõlõr. Temel netleştirme sözleşmesi; sadece belirli bir temerrüt hali veya 
olağan ticari koşullarda oluşmasõ beklenmeyen diğer durumlar için geçerli olmak üzere, 
hukuki olarak uygulanabilir bir netleştirme hakkõ sağlar ve finansal varlõklarõn ve finansal 
borçlarõn tahsilini veya ifasõnõ etkiler. Bu maddenin birinci fõkrasõnda belirtilen 
netleştirmeye ilişkin her iki kriter karşõlanmadõğõ sürece, temel netleştirme sözleşmesi 
kapsamõnda herhangi bir netleştirme yapõlamaz. Bir temel netleştirme sözleşmesi kapsamõna 
dahil olan finansal varlõklarõn ve finansal borçlarõn netleştirilmemesi halinde, bu 
düzenlemenin işletmenin maruz kaldõğõ karşõ taraf riski üzerindeki etkisi dipnotlarda 
açõklanõr. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Risk 
Madde 294. Bu Kõsõmda öngörülen dipnot açõklamalarõnõn amacõ; bir işletmenin 

mali durumu, performansõ ve nakit akõmlarõ üzerinde etkide bulunan finansal araçlarõn 
öneminin anlaşõlmasõnõ sağlamak ve bu araçlara ilişkin gelecekteki nakit akõmlarõnõn 
tutarõnõn, zamanlamasõnõn ve kesinliğinin değerlendirilmesine katkõda bulunmaktõr. 

Bu Tebliğ hükümleri kapsamõnda olmak üzere, finansal araç işlemleri, aşağõda 
tanõmlanan risklerden bir veya daha fazlasõnõn diğer bir tarafa transferi veya diğer bir tarafça 
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üstlenilmesi ile sonuçlanabilir. Bu Kõsõm uyarõnca yapõlacak açõklamalar, finansal araçlarõn 
taşõdõklarõ risklerin büyüklüğünün değerlendirilmesinde mali tablo kullanõcõlarõna yardõmda 
bulunacak bilgiler sağlar.  

a) Piyasa riski: Üç tip piyasa riski vardõr: Döviz kuru riski, makul değer faiz haddi 
riski ve fiyat riski. 

     1-Döviz kuru riski: Döviz kurlarõnda meydana gelen değişiklikler nedeniyle 
bir finansal aracõn değerinin dalgalanma riski. 

     2-Makul değer faiz haddi riski: Piyasa faiz hadlerinde meydana gelen 
değişiklikler nedeniyle bir finansal aracõn değerinin dalgalanma riski. 

     3-Fiyat riski: Belirli bir menkul kõymete veya ihraçcõsõna özgü veya piyasanõn 
tümünü etkileyen olaylara bağlõ olarak piyasa fiyatlarõnõn değişmesi neticesinde bir finansal 
aracõn değerinin dalgalanma riski. 

b) Karşõ taraf riski: Bir finansal araçla ilgili taraflardan birinin yükümlülüklerini 
yerine getirmeyerek, diğer tarafõ mali bir zarar altõna sokma riski. 

c) Likidite riski: Fonlama riski olarak da adlandõrõlan likidite riski, bir işletmenin 
finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karşõlaşma 
riskidir. Bu risk, bir finansal varlõğõ makul değerine yakõn olarak hõzlõ bir şekilde nakde veya 
likit bir varlõğa çevirememekten kaynaklanabilir. 

d)Nakit akõm faiz haddi riski: Faiz hadlerinde meydana gelen değişiklikler 
nedeniyle bir finansal aracõn gelecekteki nakit akõmlarõnõn dalgalanma riski. (Örnek; 
değişken faizli borçlanma araçlarõnda olduğu gibi, bu tür dalgalanmalar, finansal aracõn 
genellikle makul değerinde mukabil bir değişiklik olmaksõzõn etkin faiz haddinin değişmesi 
ile sonuçlanõr.) 

 
Açõklamalarõn biçimi ve yeri 
Madde 295. Finansal araçlara ilişkin gerekli bilgiler mali tablolarõn tablo kõsmõnda 

sunulabildiği sürece, aynõ bilgilerin dipnotlarda tekrarlanmasõ gerekli değildir. Finansal 
araçlarõn niteliğine ve işletmedeki göreceli önemlerine uygun olarak, dipnotlar yazõlõ 
açõklamalarõn ve belirli nicel verilerin bir kombinasyonunu içerebilir.  

Belirli finansal araçlar hakkõnda dipnotlarda yapõlacak açõklamalarõn ayrõntõsõnõn 
belirlenmesi, bu araçlarõn göreceli önemlerinin dikkate alõnarak takdir mekanizmasõnõn 
uygulanmasõnõ gerektirir. Mali tablolarõn, kullanõcõlarõna herhangi bir yardõmõ olmayacak 
aşõrõ detaylarla doldurulmasõ ile toplamlarõn çok fazla kullanõlmasõ suretiyle önemli 
bilgilerin belirsizleşmesi arasõnda bir denge kurulmasõ şarttõr. (Örnek; bir işletmenin benzer 
özelliklere sahip çok sayõda finansal aracõ varsa ve bu araçlarõn hiç biri tek başõna önemli 
değilse; bunlara ilişkin bilgilerin, finansal araçlarõn belirli sõnõflarõ esas alõnarak özetlenmesi 
uygundur. Diğer taraftan, tek bir finansal aracõn işletmenin sermaye yapõsõnõn önemli bir 
parçasõnõ temsil etmesi durumunda, bu araç hakkõndaki belirli bilgilerin dipnotlarda 
açõklanmasõ şarttõr.) 

Finansal araçlar, bu araçlarõn özelliği ve uygulanan değerleme esaslarõ gibi 
hususlar dikkate alõnarak ve açõklanacak bilgilerin niteliğine uygun olarak sõnõflar içerisinde 
gruplandõrõlabilir. Genel olarak sõnõflandõrma, tarihi maliyetle izlenen varlõklarõ makul 
değerle izlenen varlõklardan ayõracak şekilde yapõlõr. Açõklamalarda, bilançodaki ilişkili 
kalemlerin birlikte değerlendirilmesine izin verecek şekilde yeterli bilgi temin edilmesi 
şarttõr. Bir işletmenin bu Kõsõm kapsamõna dahil olmayan finansal araçlara (emeklilik fayda 
planlarõ veya sigorta sözleşmeleri kapsamõndaki yükümlülükler) taraf olmasõ halinde; bu tür 
finansal araçlar, bu Kõsõm kapsamõna dahil olan araçlardan ayrõ olarak açõklanan finansal 
varlõklar veya finansal borçlarõn bir sõnõfõnõ veya sõnõflarõnõ oluşturur.  
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Risk yönetimi politikalarõ ve korunma faaliyetleri 
Madde 296. İşletmeler, korunma muhasebesinin kullanõldõğõ önemli her bir tür 

tahmin işleminin korunmasõ için kullanõlan politikalar dahil olmak üzere, finansal risk 
yönetim amaçlarõ ve politikalarõnõ açõklamakla yükümlüdür. 

Belirli finansal araç dengeleri ve işlemleri hakkõnda belirli bilgilerin sağlanmasõnõn 
yanõnda; finansal araçlarõn ne ölçüde kullanõldõğõ, bunlarõn riskleri ve işletme amaçlarõna 
yönelik işlevlerinin açõklanmasõ şarttõr. Finansal araçlara ilişkin risklerin kontrolünde 
kullanõlan politikalar ile ilgili açõklamalarõn; riskten korunma, risklerin aşõrõ 
yoğunlaşmasõndan kaçõnma ve karşõ taraf risklerinin azaltõlmasõ için teminat gereksinimleri 
gibi konularda kullanõlan politikalarõ içermesi şarttõr. Bu tür açõklamalar, belirli bir zamanda 
tutulan veya mevcut olan belirli finansal araçlardan bağõmsõz olarak işletmenin mali durumu, 
performansõ ve nakit akõmlarõna ilişkin değerli bir ilave bakõş açõsõ sağlar.  

Makul değer korunmalarõ, nakit akõm korunmalarõ ve şube benzeri yabancõ 
işletmelerdeki net yatõrõmõn korunmasõ ile ilgili olarak aşağõdaki hususlar dipnotlarda ayrõ 
ayrõ açõklanõr:   

a) Korunmanõn niteliği ve içeriği, 
b) Korunma amaçlõ araçlar olarak belirlenen finansal araçlarõn niteliği ve bilanço 

tarihindeki makul değerleri, 
c) Korunulan riskin esasõ, ve 
d) Tahmin işlemlerinin gerçekleşmesi beklenen dönemler (bu tür işlemlerin kar 

veya zarar tutarõnõ etkilemesinin beklendiği durumlarda); ve daha önce korunma muhasebesi 
kullanõlan ancak bundan sonra gerçekleşmesi beklenmeyen tahmin işlemlerinin niteliği, 

Nakit akõm korunmalarõnda, korunma amaçlõ araçlar olarak belirlenen türev ve 
türev olmayan finansal varlõklar ve finansal borçlar nedeniyle oluşan bir kazanç veya kaybõn 
doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnmõş olmasõ halinde; 
aşağõdaki hususlar öz sermaye değişim tablosuna ilişkin dipnotlarda açõklanõr:  

a) Dönem süresince öz sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnan 
tutar, ve 

b) Dönemin kar veya zararõnda gösterilen ve öz sermayeden indirilen tutar. 
 
Şartlar ve muhasebe politikalarõ 
Madde 297. Her bir sõnõf finansal varlõk, finansal borç ve hisse senedi için 

aşağõdaki hususlarõn dipnotlarda açõklanmasõ şarttõr.  
a)Gelecekteki nakit akõmlarõnõn tutarõnõ, zamanlamasõnõ ve kesinliğini 

etkileyebilecek önemli şartlar da dahil olmak üzere, finansal araçlarõn niteliği ve 
büyüklüğüne ilişkin bilgiler, ve 

b)Mali tablolara alõnma ve değerleme esaslarõ dahil olmak üzere, benimsenen 
muhasebe politikalarõ ve yöntemleri. 

Bir finansal aracõn sözleşme ile belirlenen şartlarõ, taraflarõn gelecekteki nakit 
tahsil ve ödemelerinin tutarõnõ, zamanlamasõnõ ve kesinliğini etkileyen önemli bir faktördür. 
Finansal araçlarõn, tek tek veya sõnõflar bazõnda, bir işletmenin mali durumu veya 
gelecekteki faaliyet sonuçlarõna bağlõ olarak önemli olmasõ durumunda; bu finansal araçlarõn 
şartlarõ dipnotlarda açõklanõr. Finansal araçlarõn her birinin bir işletmenin gelecekteki nakit 
akõmlarõ üzerinde tek başõna önemli olmamasõ halinde, benzer araçlarõn uygun 
sõnõflandõrmalarõ yapõlarak temel özellikleri açõklanõr. 

Bir işletme tarafõndan tek tek veya bir sõnõf olarak ihraç edilen veya elde 
bulundurulan finansal varlõklar işletmeyi potansiyel olarak önemli risklere maruz 
bõraktõğõnda, açõklama gerektiren bilgiler aşağõdaki hususlarõ içerir: 

a) Faiz haddi swaplarõ gibi bazõ türev araçlar için anapara tutarõ, ilan edilen tutar, 
nominal değer veya gelecekteki ödemelerde esas alõnabilecek diğer benzeri tutarlar, 
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b) Vade, sona erme veya ifa tarihi, 
c) Opsiyonlarõn kullanõlabileceği dönemler veya tarihler ve kullanõm fiyatõ veya 

fiyat aralõğõ dahil olmak üzere, her iki tarafõn finansal aracõ erken kapatma opsiyonlarõ, 
d) Opsiyonlarõn kullanõlabileceği dönemler veya tarihler ve değiştirme veya 

dönüştürme oranõ dahil olmak üzere, her iki tarafõn finansal aracõ başka bir finansal araçla 
veya diğer bazõ varlõk ve borçlarla değiştirme veya bunlara dönüştürme opsiyonlarõ, 

e) Geri ödeme taksitleri ve itfa fonu veya benzeri fonlar dahil olmak üzere, finansal 
araca ilişkin anapara tutarõnõn programlanmõş gelecekteki nakit tahsil ya da ödemelerinin 
tutarõ ve zamanlamasõ, 

f) Anaparaya ilişkin ilan edilen faiz haddi veya tutarõ, temettü ya da diğer 
dönemsel getiriler ve ödemelerin zamanlamasõ, 

g) Finansal varlõklar için alõnan ve elde tutulan teminatlar ile finansal borçlar için 
verilen teminatlar, 

h) Nakit akõmlarõnõn yabancõ para cinsinden olmasõ halinde, tahsil edilmesi veya 
ödenmesi gereken paranõn döviz ve TL olarak tutarõ, 

i) Bir finansal aracõn başka bir finansal araçla değiştirilmesi halinde, değişim 
sonucunda elde edilmesi amaçlanan araç ile ilgili (a)-(h) bentlerinde belirtilen bilgiler, 

j) Bir finansal aracõn veya buna ilişkin bir sözleşmenin, yerine getirilmemesi veya 
buna aykõrõ hareket edilmesi halinde diğer koşullardan herhangi birini önemli ölçüde 
değiştirebilecek bir koşulu (Örnek; bir bono sözleşmesindeki maksimum borç-öz sermaye 
oranõ, bu orana aykõrõ hareket edilmesi halinde, bononun anapara tutarõnõn tamamõnõn 
vadesinin dolmasõnõ ve ödenmesini gerektirebilir.).    

Bir finansal aracõn bilançodaki gösteriminin bu aracõn hukuki şeklinden farklõ 
olmasõ durumunda, bu aracõn esasõ hakkõnda dipnotlarda açõklama yapõlõr. 

Finansal araçlar arasõnda olan ve bir işletmenin gelecekteki nakit akõmlarõnõn 
tutarõnõ, zamanlamasõnõ veya kesinliğini etkileyebilen bir ilişkinin açõklanmasõ, finansal 
araçlarõn niteliği ve büyüklüğü hakkõndaki bilgilerden elde edilen faydayõ artõrõr. (Örnek; bir 
işletmenin satma opsiyonu satõn aldõğõ hisse senedi yatõrõmlarõndaki gibi korunma ilişkilerini 
açõklamasõ önemlilik arz eder.) Varlõklar ve borçlar arasõndaki ilişki nedeniyle değiştirilen 
bir riskin büyüklüğü, mali tablo kullanõcõlarõ için bu maddede sayõlan açõklanmasõ gereken 
bilgilerle açõk hale gelebilir, ancak bazõ durumlarda daha fazla açõklama yapõlmasõ şarttõr. 

Bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõ ile uyumlu olarak, 
işletmeler, benimsenen genel ilkeler ve bu ilkelerin önemli işlemlere ve durumlara 
uygulanma yöntemleri dahil olmak üzere, önemli muhasebe politikalarõnõn tamamõnõ 
açõklamakla yükümlüdür. Bu tür açõklamalar, finansal araçlar ile ilgili olarak aşağõdaki 
hususlarõ içerir: 

a) Finansal varlõklarõn ve finansal borçlarõn mali tablolara alõnma ve mali 
tablolardan çõkarõlma zamanlarõnõn belirlenmesinde uygulanan kriterler, 

b) İlk defa mali tablolara alõnmada ve takip eden dönemlerde, finansal varlõklara ve 
finansal borçlara uygulanan değerleme esaslarõ, 

c) Finansal varlõklar ve finansal borçlardan kaynaklanan gelir ve giderlerin mali 
tablolara alõnmasõna ve değerlemesine ilişkin esaslar. 

İşletmelerin muhasebe politikalarõna ilişkin açõklamalarõnõn bir parçasõ olarak, 
finansal varlõklarõn her bir kategorisi için, finansal varlõklarõn mutat alõm-satõm işlemlerinin 
işlem tarihi veya ifa tarihinden hangisi itibarõyla muhasebeleştirildiğinin açõklanmasõ 
zorunludur.  
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Faiz haddi riski 
Madde 298. Her bir sõnõf finansal varlõk ve finansal borç için, aşağõdaki hususlar 

dahil olmak üzere maruz kalõnan faiz haddi riski hakkõndaki bilgilerin dipnotlarda 
açõklanmasõ şarttõr. 

a) Vade tarihi veya sözleşmenin yeniden fiyatlandõğõ tarihten erken olanõ, 
b) Uygulanabilir olmasõ halinde etkin faiz hadleri. 
İşletmeler, cari faiz hadlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişikliklerin 

işletme üzerindeki etkilerine ilişkin bilgileri açõklamakla yükümlüdür. Piyasa faiz 
hadlerindeki değişiklikler, bazõ finansal varlõklar ve finansal borçlara ilişkin sözleşme ile 
belirlenen nakit akõmlarõ (nakit akõm faiz haddi riski) ve diğerlerinin de makul değerleri 
(makul değer faiz haddi riski) üzerinde doğrudan etkide bulunur. 

Vade tarihleri veya erkense yeniden fiyatlama tarihleri hakkõndaki bilgiler faiz 
hadlerinin sabitlendiği sürenin uzunluğu hakkõnda bilgi sağlarken; etkin faiz oranõna ilişkin 
bilgiler faiz hadlerinin sabitlendiği seviyeyi gösterir. Bu tür bilgilerin açõklanmasõ, mali 
tablo kullanõcõlarõna işletmenin maruz kaldõğõ makul değer faiz haddi riskinin ve böylece 
potansiyel kazanç veya kayõp tutarõnõn değerlendirilmesi için bir kõstas temin eder. 
Vadesinden önce piyasa faiz haddi üzerinden yeniden fiyatlanan finansal araçlar için, bir 
sonraki yeniden fiyatlamaya kadar olan sürenin açõklanmasõ vadeye kadar olan sürenin 
açõklanmasõndan daha önemlidir.    

Sözleşme ile belirlenen yeniden fiyatlama ve vade tarihleri hakkõndaki bilgilere ek 
olarak, beklenen yeniden fiyatlama ve vade tarihlerinin sözleşme ile belirlenen tarihlerden 
önemli ölçüde farklõlaşmasõ halinde, beklenen tarihler ayrõca açõklanõr. Bu tür bilgiler 
vadesinden önce ödenecek sabit oranlõ ipotek kredileri tutarõnõn güvenilir olarak tahmin 
edilebildiği ve bu bilginin faiz haddi riskinin yönetiminde esas alõndõğõ durumlarda 
geçerlidir. Ek açõklamalar; gelecekteki olaylara ilişkin yönetimin beklentileri, yeniden 
fiyatlama ve vade tarihlerine ilişkin yapõlan varsayõmlar ve bu tür varsayõmlarõn sözleşme ile 
belirlenen tarihlerden ne şekilde farklõlaştõğõ hususlarõnõ içerir. 

İşletmeler, finansal varlõklar ve finansal borçlarõndan hangilerinin;    
a) Sabit faizli finansal varlõklar ve finansal borçlar gibi, makul değer faiz haddi 

riskine maruz kaldõklarõnõ, 
b) Değişken faizli finansal varlõklar ve finansal borçlar gibi, nakit akõm faiz haddi 

riskine maruz kaldõklarõnõ, 
c) Hisse senetlerine yapõlan bazõ yatõrõmlarda olduğu gibi, faiz haddi riskine 

doğrudan maruz kalmadõklarõnõ, 
açõklamakla yükümlüdür. 
Bir finansal aracõn etkin faiz haddi, bugünkü değer hesaplamasõnda kullanõldõğõnda 

bu aracõn kayõtlõ değerini sonuç veren orandõr. Bugünkü değer, bilanço tarihinden yeniden 
fiyatlama tarihine kadar olan gelecekteki nakit tahsil ve ödemelerinin ve yeniden fiyatlama 
tarihindeki beklenen kayõtlõ değerin (anapara tutarõ) etkin faiz haddi uygulanarak iskonto 
edilmesi suretiyle hesaplanõr. Faiz haddi; iskonto edilmiş maliyetle izlenen sabit oranlõ bir 
araç için tarihi oran iken, makul değerle izlenen veya değişken oranlõ bir araç için cari piyasa 
faiz haddidir. Bazen sonraki fiyatlama tarihine veya vadeye kadar olan getiri olarak 
tanõmlanan etkin faiz haddi, o dönem için aracõn iç verim oranõdõr. 

Etkin faiz haddine ilişkin açõklamalarõn; tahvil ve bonolar, krediler, senetler ile 
paranõn zaman değerini yansõtacak şekilde elinde bulunduran için bir getiri ve ihraçcõ için bir 
maliyet oluşturan gelecekteki ödemeleri içeren benzeri finansal araçlar için yapõlmasõ şarttõr. 
Hisse senetleri ve belirlenebilir bir etkin faiz haddi olmayan türev araçlar gibi finansal 
araçlar hakkõnda bu tür bir açõklama yapõlmasõ gerekmez. (Örnek; faiz haddi türev araçlarõ 
(swaplar, opsiyonlar ve forward sözleşmeleri dahil) gibi finansal araçlar piyasa faiz 
hadlerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle makul değer veya nakit akõm riskine 
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maruz kalsalar bile, etkin faiz haddinin açõklanmasõ gerekmez.) Ancak, etkin faiz haddine 
ilişkin bilgiler temin edilirken, faiz haddi swaplarõ gibi korunma işlemlerinin maruz kalõnan 
faiz haddi riski üzerindeki etkisinin açõklanmasõ şarttõr.      

Sabit bir faiz haddi üzerinden borç verilmesine ilişkin taahhütler gibi mali tablolara 
alõnmayan finansal varlõklar ve finansal borçlara ilişkin bir işlemin sonucu olarak faiz haddi 
riskine maruz kalõnabilir. Bu tür durumlarda, mali tablo kullanõcõlarõnõn işletmenin maruz 
kaldõğõ riskin esasõ ve büyüklüğünü anlamalarõna izin verecek şekilde dipnotlarda açõklama 
yapõlõr. Açõklamalar; anapara, faiz haddi, vadeye kadar olan süre ve işletmeyi risk altõna 
sokan işlemlerin önemli koşullarõnõ içerir. 

İşletmenin finansal araçlara ilişkin faaliyetlerinin esasõ ve büyüklüğü, faiz haddi 
riskine ilişkin bilgilerin yazõlõ olarak, tablolar halinde veya ikisinin kombinasyonunun 
kullanõlmasõ şekillerinden hangisiyle sunulacağõnõ belirler. Bir işletmenin, makul değer veya 
nakit akõm faiz haddi riskine maruz kaldõğõ önemli sayõda ve tutarda finansal araçlarõ 
bulunmasõ halinde, bilgilerin açõklanmasõnda aşağõdaki yaklaşõmlardan bir veya daha 
fazlasõnõ benimseyebilir: 

a) Sözleşme gereği bilanço tarihinden sonra aşağõdaki dönemler itibarõyla yeniden 
fiyatlanacak veya vadesi dolacak olanlar birlikte gruplanmak suretiyle, faiz haddi riski 
taşõyan finansal araçlarõn kayõtlõ değerleri tablo olarak açõklanõr: 

       1-Bir yõlõ geçmeyen, 
       2-Bir yõlõ geçen ve iki yõlõ geçmeyen, 
       3-İki yõlõ geçen ve üç yõlõ geçmeyen, 
       4-Üç yõlõ geçen ve dört yõlõ geçmeyen, 
       5-Dört yõlõ geçen ve beş yõlõ geçmeyen, 
       6-Beş yõlõ geçen. 
b) İşletme performansõnõn maruz kalõnan faiz haddi riski seviyesinden veya bu 

seviyedeki değişikliklerden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda, daha ayrõntõlõ 
açõklamalarõn yapõlmasõ şarttõr. (Örnek; bankalar ve benzeri finans kuruluşlarõ, sözleşme 
gereği aşağõdaki dönemler itibarõyla vadesi dolacak veya yeniden fiyatlanacak olan finansal 
araçlarõnõn kayõtlõ değerlerini ayrõ ayrõ gruplayabilirler): 

1-Bilanço tarihinden sonraki bir ay içinde, 
2-Bilanço tarihinden sonraki bir aydan sonra ve üç aydan önce, 

                       3-Bilanço tarihinden sonraki üç aydan sonra ve on iki aydan önce. 
c) Benzer olarak, değişik vadeleri olan değişken faizli finansal varlõk ve finansal 

borç gruplarõnõn toplam kayõtlõ değerini gösteren bir tablo aracõlõğõyla maruz kalõnan nakit 
akõm faiz haddi riski gösterilebilir.  

d) Faiz haddine ilişkin bilgiler her bir finansal araç için tek tek açõklanabilir veya 
her bir sõnõf finansal varlõk için ağõrlõklõ ortalama oranlar ya da bir oran aralõğõ belirtilebilir. 
Farklõ para birimlerine dayalõ veya diğerlerinden önemli ölçüde farklõ karşõ taraf riski taşõyan 
finansal araçlar, bu faktörlerin finansal araçlarõn önemli ölçüde farklõ etkin faiz hadleri 
taşõmalarõ ile sonuçlanmasõ durumunda ayrõ sõnõflar içerisinde gruplandõrõlõr. 

Bazõ durumlarda, piyasa faiz hadlerinde meydana gelen varsayõma dayalõ bir 
değişikliğin finansal araçlarõn makul değerlerine ve gelecekteki kazanç ve nakit akõmlarõna 
olan etkisinin gösterilmesi suretiyle, maruz kalõnan faiz haddi riskine ilişkin bilgiler 
açõklanabilir. Bu tür faiz haddi duyarlõlõğõna ilişkin bilgilerin açõklanmasõnda, bilanço 
tarihinde piyasa faiz hadlerindeki ortaya çõkabilecek %1 oranõndaki değişiklik esas alõnõr. 
Faiz hadlerindeki bir değişikliğin etkileri, değişken faizli finansal araçlara ilişkin faiz gelir 
ve giderlerindeki değişiklikler ile sabit faizli finansal araçlarõn makul değerlerindeki 
değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayõplarõ içerir. Faiz hadlerindeki bir değişikliğin 
mali piyasalar ve her bir işletme üzerindeki dolaylõ etkilerinin olağan koşullarda güvenilir 
olarak öngörülememesi nedeniyle; açõklanan faiz haddi duyarlõlõğõ, faiz hadlerindeki bu 
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değişikliğin bilanço tarihinde mali tablolara alõnan faize dayalõ finansal araçlar üzerindeki 
doğrudan etkisi ile sõnõrlandõrõlabilir. Faiz haddi duyarlõlõğõna ilişkin bilgiler açõklanõrken, 
yapõlan varsayõmlar dahil olmak üzere, bu bilgilerin hazõrlanmasõnda kullanõlan esaslarõn 
açõklanmasõ şarttõr.  

 
Karşõ taraf riski 
Madde 299. Her bir sõnõf finansal varlõk ve maruz kalõnan diğer karşõ taraf riskleri 

için, aşağõdaki hususlar dahil olmak üzere maruz kalõnan karşõ taraf riski hakkõndaki 
bilgilerin dipnotlarda açõklanmasõ şarttõr. 

a) Diğer taraflarõn finansal araçlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi 
durumunda, teminatlarõn makul değerleri dikkate alõnmaksõzõn, bilanço tarihinde maruz 
kalõnan en yüksek karşõ taraf riskini en iyi temsil eden tutar,  

b) Karşõ taraf riskinde meydana gelen önemli yoğunlaşmalar. 
Karşõ tarafõn kendi yükümlülüklerinde düştüğü temerrütlerin, bilanço tarihinde 

mali tablolara alõnan finansal varlõklardan elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit 
girişlerini azaltmasõnõn veya maruz kalõnan diğer karşõ taraf riskleri ile ilgili olarak bir nakit 
çõkõşõ gerektirmesinin muhtemel olmasõ nedeniyle; bu tür temerrütlerin büyüklüğünün 
değerlendirilmesinde mali tablo kullanõcõlarõna olanak sağlamak üzere karşõ taraf risklerine 
ilişkin bilgiler dipnotlarda açõklanõr. Bu tür temerrütler, mali tablolara alõnan finansal zarar 
tutarõnõ artõrõr. Gelecekte oluşacak bir zarar olasõlõğõnõn değerlendirilmesine ilişkin 
dipnotlarda herhangi bir açõklama yapõlmasõ gerekmez.    

Teminatlarõn nakde çevrilmesiyle sağlanabilecek potansiyel fonlar dikkate 
alõnmaksõzõn, maruz kalõnan karşõ taraf riskine ilişkin tutarlarõn açõklanmasõnõn amaçlarõ 
aşağõda yer almaktadõr (maruz kalõnan en yüksek karşõ taraf riski):  

a) Finansal varlõklar ve maruz kalõnan diğer karşõ taraf riskleri (türev araç 
alacaklarõ veya üçüncü tarafõn yükümlülüklerini karşõlamak üzere çõkarõlan garantiler gibi) 
için, maruz kalõnan karşõ taraf riski tutarõna ilişkin mali tablo kullanõcõlarõna tutarlõ bir ölçüm 
sağlamak. 

b) Maruz kalõnabilecek en yüksek zarar tutarõnõn bilanço tarihinde mali tablolara 
alõnan finansal varlõklarõn kayõtlõ değerinden farklõ olma ihtimalini dikkate almak.   

Finansal varlõklarõn karşõ taraf riskine maruz kalmasõ durumunda, bu varlõklarõn 
bilançodaki net kayõtlõ değeri genellikle karşõ taraf riskine maruz kalõnan tutarõ temsil eder. 
(Örnek; makul değer üzerinden izlenen bir faiz haddi swapõ ile ilgili olarak, bilanço tarihinde 
maruz kalõnabilecek maksimum zarar tutarõ, temerrüt durumunda bu swapõn cari piyasa 
oranlarõndaki yenilenme maliyetini temsil eden kayõtlõ değer kadardõr.) Bu durumlarda, 
bilançoda belirtilenden fazla ek açõklama yapõlmasõ gerekmez. Diğer taraftan, bazõ finansal 
araçlara ilişkin olabilecek maksimum zarar tutarõ, bunlarõn kayõtlõ değerlerinden ve makul 
değer veya anapara tutarõ gibi diğer açõklanan tutarlardan önemli ölçüde farklõlaşabilir. Bu 
durumlarda, bu madde hükümleri dipnotlarda ek açõklamalar yapõlmasõnõ gerektirir.    

Bir finansal borçla netleştirilmek için hukuki bir hakka konu olan bir finansal 
varlõk; bu borcun netleştirilmek suretiyle veya bu borçla aynõ zamanlõ olarak kapatõlmasõ 
amaçlanmadõğõ sürece, bilançoda bu borçla netleştirilmek suretiyle gösterilmez. Ancak, 
dipnotlarda bu madde uyarõnca açõklama yapõlõrken, bu hukuki hakkõn açõklanmasõ şarttõr. 
(Örnek; işletmenin, üzerinde hukuki bir netleştirme hakkõnõn bulunduğu eşit veya daha 
büyük tutarlõ bir finansal borcun ifasõndan önce, bir finansal varlõğa ilişkin tahakkuk eden 
gelirleri bulunmasõ durumunda; karşõ tarafõn temerrüdü halinde ortaya çõkacak zarardan 
kaçõnmak amacõyla bu netleştirme hakkõ kullanõlabilir.) Ancak, karşõ taraf temerrüde 
düştüğünde finansal varlõğõn vadesinin uzatõlmasõ veya uzatõlmasõnõn muhtemel olmasõ 
halinde; yeni vade, gelirlerin tahsilinde finansal borcun ifasõ gereken tarihi geçecek şekilde 
bir ertelemenin beklenmesine neden olursa karşõ taraf riski ortaya çõkar. Finansal varlõğa 
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ilişkin gelirlerin sözleşme koşullarõ ile uyumlu olarak tahsil edilmesinin beklendiği 
durumlarda; belirli bir tarihte maruz kalõnan karşõ taraf riskinin ne ölçüde azaltõldõğõna 
ilişkin mali tablo kullanõcõlarõna bilgi sağlamak üzere, netleştirme hakkõnõn varlõğõ ve etkisi 
dipnotlarda açõklanõr. Üzerinde netleştirme hakkõnõn bulunduğu bir finansal borcun finansal 
varlõktan önce ifasõnõn gerekmesi halinde ise; karşõ taraf temerrüde düşerse, işletme finansal 
varlõğõn kayõtlõ değerinin tamamõ kadar karşõ taraf riskine maruz kalõr.    

Netleştirme için gerekli koşullarõ taşõmamakla birlikte, maruz kalõnan karşõ taraf 
zararlarõnõ hafifletmek amacõyla bir veya daha fazla temel netleştirme sözleşmesine 
girilebilir. Aynõ karşõ tarafla olmak üzere, bir temel netleştirme sözleşmesinin finansal 
borçlarla netleştirilmeyen finansal varlõklarla ilgili karşõ taraf risklerini önemli ölçüde 
azaltmasõ durumunda; bu sözleşmenin etkilerine yönelik ek bilgiler dipnotlarda açõklanõr. Bu 
tür açõklamalar;  

a) Bir temel netleştirme sözleşmesine konu olan finansal varlõklara ilişkin karşõ 
taraf risklerinin, aynõ karşõ tarafla olan finansal borçlar finansal varlõklarõn tahsil 
edilmesinden sonra ifa edildiği sürece elendiğini, 

b) Maruz kalõnan riskin, bir temel netleştirme sözleşmesine konu olan her bir 
ilişkiden etkilenmesi nedeniyle; bu sözleşmeyle azaltõlan maruz kalõnan toplam karşõ taraf 
riskinin büyüklüğünün bilanço tarihini izleyen kõsa bir süre içerisinde büyük ölçüde 
değiştiğini, 

gösterir. 
İşletmenin karşõ taraf riskindeki azalõşlarõn büyüklüğünü belirleyen temel 

netleştirme sözleşmelerinin koşullarõ dipnotlarda açõklanõr. 
İşletmeler; finansal garanti sözleşmelerinde olduğu gibi, herhangi bir finansal 

varlõğõn mali tablolara alõnmadõğõ bir işlem sonucunda karşõ taraf riskine maruz kalabilir. 
Diğer bir tarafõn yükümlülüğünü garanti etme işletme açõsõndan yükümlülük doğurur ve 
işletmeyi karşõ taraf riskine maruz bõrakõr. 

İşin esasõ ve işletmenin mali durumu hakkõndaki diğer açõklamalardan açõkça 
anlaşõlmadõğõ ve karşõ taraflarõn temerrüdü halinde işletmenin önemli bir zarara maruz 
kalacağõ durumlarda, karşõ taraf riskine ilişkin önemli yoğunlaşmalar dipnotlarda açõklanõr. 
Önemli yoğunlaşmalarõn belirlenmesi, işletmenin ve borçlularõnõn durumlarõnõn dikkate 
alõndõğõ takdir mekanizmasõnõn uygulanmasõnõ gerektirir. Bu Tebliğin �Finansal Bilgilerin 
Bölümlere Göre Raporlanmasõ� başlõklõ Kõsmõ, karşõ taraf risklerinin yoğunlaşabileceği 
endüstri birimlerinin ve coğrafi birimlerin belirlenmesine rehberlik eder.  

Tek bir borçlu veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ekonomik veya diğer 
koşullarda meydana gelen değişikliklerden benzer olarak etkilenmesi beklenen benzer 
özelliklere sahip borçlu gruplarõ nedeniyle karşõ taraf riski yoğunlaşmalarõ meydana 
gelebilir. Borçlu gruplarõnõn güvenilirlik seviyesi ve faaliyet gösterdikleri endüstri ve coğrafi 
bölge gibi borçlular tarafõndan üstlenilen faaliyetlerin esasõ, karşõ taraf riski 
yoğunlaşmalarõna neden olabilecek özellikler arasõnda yer almaktadõr. (Örnek; petrol 
endüstrisi için teçhizat üreten bir işletmenin, bu endüstride meydana gelen ekonomik 
değişikliklere bağlõ olarak ödenmeme riski bulunan ticari alacaklarõ bulunabilir. Uluslararasõ 
piyasalarda faaliyet gösteren bir bankanõn az gelişmiş ülkelere verdiği önemli tutarda 
krediler bulunabilir ve yerel ekonomik koşullar bankanõn vermiş olduğu bu kredileri tahsil 
yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilir.) 

Karşõ taraf riski yoğunlaşmalarõna ilişkin açõklamalar; her bir yoğunlaşmayõ ve 
aynõ özelliği paylaşan finansal varlõklarõn tamamõna ilişkin maruz kalõnabilecek maksimum 
karşõ taraf riski tutarõnõ belirleyen ortak özelliklere ilişkin bir açõklamayõ içerir.   
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Makul değer 
Madde 300. Her bir sõnõf finansal varlõk ve finansal borcun makul değeri, 

bilançodaki mukabil kayõtlõ değeri ile karşõlaştõrõlmasõna izin verecek şekilde dipnotlarda 
açõklanõr. 

Herhangi bir borsaya kote olmayan hisse senetleri ve bu tür hisse senetleriyle 
bağlantõlõ türev araçlardaki yatõrõmlarõn makul değerlerinin güvenilir olarak ölçülememesi 
nedeniyle, bu tür yatõrõmlarõn bu Kõsõm uyarõnca maliyetleri üzerinden değerlenmesi halinde; 
bu durum, finansal araçlarõn niteliği, kayõtlõ değerleri, makul değerin hangi nedenle güvenilir 
olarak ölçülemediğine ilişkin bir açõklama ve mümkünse makul değerin içinde 
bulunabileceği bir tahmin aralõğõ ile birlikte dipnotlarda açõklanõr. Ayrõca, daha önce makul 
değerleri güvenilir olarak ölçülemeyen finansal varlõklarõn satõlmasõ durumunda; bu 
durumun, finansal varlõklarõn satõş anõndaki kayõtlõ değerinin ve mali tablolara alõnan kazanç 
veya kayõp tutarõnõn dipnotlarda açõklanmasõ şarttõr.   

Aşağõdaki hususlarõn dipnotlarda açõklanmasõ zorunludur: 
a) Finansal varlõklar ve finansal borçlarõn önemli sõnõflarõ için, finansal varlõklarõn 

ve finansal borçlarõn makul değerlerinin ayrõ ayrõ belirlenmesinde uygulanan yöntemler ve 
önemli varsayõmlar, 

b) Finansal varlõklar ve finansal borçlarõn, aktif bir piyasada yayõmlanan fiyat 
kotasyonlarõ, olağan piyasa koşullarõnda gerçekleşen yakõn zamanlõ bir piyasa işlemi veya 
bir değerleme tekniği kullanõlarak yapõlan tahmin esas alõnarak belirlenen makul 
değerlerinin büyüklüğü, 

c) Gözlemlenebilir piyasa fiyatlarõ ile desteklenmeyen varsayõmlara dayanan bir 
değerleme tekniği kullanõlarak tamamen veya kõsmen belirlenen makul değerlerin 
büyüklüğü, 

d) Bir değerleme tekniği kullanõlarak tahmin edilen bir makul değerin 
gözlemlenebilir piyasa fiyatlarõ ile desteklenmeyen değerleme varsayõmlarõna karşõ duyarlõ 
olmasõ durumunda, bu duruma ilişkin bir açõklama ve daha makul muhtemel alternatif 
varsayõmlarõn kullanõlmasõnõn makul değer üzerindeki etkisi, 

e) Bir değerleme tekniği kullanõlarak tahmin edilen bir makul değerde meydana 
gelen ve raporlama dönemi süresince kar veya zarar olarak mali tablolara alõnan 
değişikliklerin toplam tutarõ. 

 Makul değere ilişkin bilgiler, işletme amaçlarõna yönelik olarak bir işletmenin 
genel mali durumunun belirlenmesi ve finansal araçlara ilişkin karar alõnmasõnda yaygõn 
olarak kullanõlõr. Ayrõca, makul değer bir çok durumda bir finansal araca ilişkin gelecekte 
beklenen nakit akõmlarõnõn bugünkü değeri hakkõnda mali piyasalarõn tutumunu 
yansõttõğõndan, mali tablo kullanõcõlarõ tarafõndan alõnan kararlarla ilişkilidir. Finansal 
araçlarõn amacõ, ne zaman ve kimler tarafõndan çõkarõldõğõ ve elde edildiğinden bağõmsõz 
olarak; makul değere ilişkin bilgiler, büyük ölçüde aynõ ekonomik özelliklere sahip finansal 
araçlarõn karşõlaştõrõlmasõna olanak sağlar. Makul değerler; yönetimin finansal varlõklarõn 
satõlmasõ, satõn alõnmasõ veya elde tutulmasõ ile finansal borçlarõn sürdürülmesi, ifasõ veya bu 
borçlara katlanõlmasõna ilişkin kararlarõnõn etkisini göstermek suretiyle, yönetimin 
performansõnõn değerlendirilmesinde tarafsõz bir kõstas oluşturur. Bir finansal varlõğõn veya 
finansal borcun bilançoda makul değeri ile değerlenmemesi durumunda, makul değere 
ilişkin bilgiler dipnotlarda açõklanõr.  

Dipnotlarda açõklanacak makul değere ilişkin bilgilerin, makul değerin 
belirlenmesinde kullanõlan yöntemi ve varsa bu yöntemin uygulanmasõnda kullanõlan önemli 
varsayõmlarõ içermesi şarttõr. (Örnek; ön ödeme oranlarõ, tahmini şüpheli alacak oranlarõ ve 
faiz veya iskonto oranlarõ dipnotlarda açõklanõr.) 

Herhangi bir borsaya kote olmayan hisse senetleri ve bu tür hisse senetleriyle 
bağlantõlõ türev araçlardaki yatõrõmlarõn makul değerlerinin güvenilir olarak ölçülememesi 
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nedeniyle, bu tür yatõrõmlarõn bu Kõsõm uyarõnca maliyetleri üzerinden değerlenmesi halinde; 
bunlarõn makul değerlerine ilişkin bilgilerin açõklanmasõ gerekmez. Bunun yerine, bu tür 
finansal varlõklar ve finansal borçlarõn kayõtlõ değerleri ile makul değerleri arasõndaki 
muhtemel farklõlõklarõn büyüklüğü hakkõnda mali tablo kullanõcõlarõnõn değerlendirmelerine 
yardõmda bulunmak üzere bazõ bilgilerin açõklanmasõ şarttõr. Makul değerlerin 
açõklanmamasõnõn sebebi ve finansal araçlarõn değerlerine ilişkin temel özelliklerinin 
yanõnda, bu araçlarõn piyasasõ hakkõnda bilgiler dipnotlarda açõklanõr. Bazõ durumlarda, 
finansal araçlarõn açõklanan vadeleri ve koşullarõ yeterli bilgi sağlayabilir. İşletme yönetimi, 
makul bir bazõ varsa, makul değerini güvenilir olarak belirleyemediği finansal varlõk ve 
finansal borçlarõn kayõtlõ değerleri ile makul değerleri arasõndaki ilişki hakkõndaki görüşünü 
belirtebilir. 

Kõsa vadeli ticari alacaklar ve kõsa vadeli ticari borçlar gibi finansal araçlarõn 
kayõtlõ değerlerinin makul değerlerine yakõn olmasõ durumunda, bu araçlarõn makul 
değerlerine ilişkin herhangi bir açõklama yapõlmaz. 

Makul değer dõşõndaki bir değerle mali tablolara alõnan finansal varlõk veya 
finansal borç sõnõflarõna ilişkin makul değer bilgilerinin, bunlarõn kayõtlõ değerleri ve makul 
değerleri arasõnda karşõlaştõrma yapõlmasõna izin verecek şekilde dipnotlarda açõklama 
yapõlõr. Benzer olarak, finansal varlõklar ve finansal borçlarõn makul değerleri sõnõflar 
içerisinde gruplandõrõlõr ve bu araçlarõn kayõtlõ değerleri bilançoda netleştirildiği sürece 
netleştirilir. 

   
Diğer açõklamalar 
Madde 301. Finansal araçlar ile ilgili olarak aşağõdaki hususlarõn dipnotlarda 

açõklanmasõ şarttõr: 
a) Kar veya zarara dahil edilsin veya edilmesin ya da öz sermayenin ayrõ bir kalemi 

olarak gösterilsin veya gösterilmesin; finansal varlõklar ve finansal borçlardan kaynaklanan 
gelir, gider, kazanç ve kayõplarõn önemli kalemleri. Bu amaçla aşağõdaki bilgiler dipnotlarda 
açõklanõr; 
        1-Alõm-satõm amaçlõ olmayan finansal varlõklar ve finansal borçlar nedeniyle 
oluşan toplam faiz geliri ve toplam faiz gideri (her ikisi de tarihi maliyet esasõna göre) 

      2-Satõlmaya hazõr finansal varlõklar için, dönem süresince doğrudan öz sermaye 
içerisinde mali tablolara alõnan kazanç ve kayõplarõn tutarõ ile dönem içerisinde öz 
sermayeden çõkarõlarak kar veya zarar ile ilişkilendirilen tutar, 
                     3-Değer düşüklüğüne maruz kalan alacaklara tahakkuk eden faiz gelirlerinin 
tutarõ. 

b) Bir finansal varlõğõn satõlmasõ veya transfer edilmesi, ancak bu transferin 
tamamen veya kõsmen mali tablolardan çõkarõlma için gerekli koşullarõ sağlamamasõ 
durumunda (Örnek; transfer edilen varlõk veya bu varlõğõn bir kõsmõ üzerinde repo yapõlmasõ, 
satma veya sayõn alma opsiyonu tesis edilmesi ya da garanti verilmesi nedeniyle); 

      1-Transfer edilen varlõklarõn esasõ, 
      2-Transfer edilen varlõklardaki devam eden katõlõmõn esasõ, 
      3-Bu tür transferlerin büyüklüğü, 
      4-Transfer eden tarafõn mali tablolarõna almaya devam ettiği transfer edilen bir 

varlõğõn herhangi bir kõsmõyla ilgili alõkoyulan riskler hakkõnda bilgi. 
c) İşletmenin bir menkul kõymetleştirme sözleşmesine girmesi ve bilanço tarihi 

itibariyle menkul kõymetleştirilen finansal varlõklarõn tamamõ veya bir kõsmõnda devam eden 
bir katõlõmõnõn bulunmasõ halinde, her bir önemli varlõk türü için (Örnek; ipotek kredileri, 
kredi kartõ alacaklarõ ve otomobil kredileri gibi); 

       1-Transfer edilen varlõklarõn esasõ, 
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       2-Yeni ve alõkoyulan faizlerin makul değerlerinin hesaplanmasõnda kullanõlan 
temel varsayõmlar hakkõndaki sayõsal bilgiler de dahil olmak üzere, bu tür işlemlerin 
büyüklüğü, 

       3-Anapara bakiyesinin toplam tutarõ, mali tablolardan çõkarõlan kõsõm ve mali 
tablolara alõnmaya devam edilen kõsõm. 

d)Bir finansal varlõğõn makul değeri yerine maliyeti veya iskonto edilmiş maliyeti 
üzerinden raporlanmasõnõ gerektirecek şekilde yeniden sõnõflandõrma yapõldõğõ takdirde, bu 
yeniden sõnõflandõrma işleminin sebebi; 

e)Finansal varlõklarõn her bir önemli sõnõfõ için ayrõ ayrõ olmak üzere, mali tablolara 
alõnan değer düşüklüğü zararlarõnõn esasõ ve tutarõ; 

f)Borçlar ve şarta bağlõ borçlar için teminat olarak verilen finansal varlõklarõn ayrõ 
ayrõ kayõtlõ değeri ve bu varlõklara ilişkin önemli vadeler ve koşullar;  

g)Teminat alõnmasõ durumunda; 
1-Herhangi bir temerrüt halinin söz konusu olmamasõ durumunda, satõlmasõna 

veya yeniden teminat olarak verilmesine izin verilen teminatlarõn (finansal veya finansal 
olmayan varlõklarõn her ikisi) makul değeri,  

       2- İşletmenin geri vermekle yükümlü olduğu bir teminatõ satmasõ halinde, bu 
teminatõn makul değeri, 

      3-Teminatlarõn kullanõmõ ile ilgili önemli vadeler ve koşullar. 
h)Türev araç olmayan finansal borçlarõn alõm-satõm amaçlõ olarak belirlenmesi 

halinde, bunlarõn kayõtlõ değerleri ile mevcut sözleşme nedeniyle işletmenin vade tarihinde 
bunlarõ elinde bulunduran tarafa ödemekle yükümlü bulunduğu tutarlar arasõndaki fark; 

i)Borç ve öz sermaye unsurlarõnõn her ikisini de içeren bir finansal araç ihraç 
edilmesi ve bu aracõn değerleri birbirleriyle bağlantõlõ çok sayõda gömülü türev araç 
özelliklerini içermesi halinde (Örnek; gömülü bir satõn alma opsiyonu bulunan hisse senedi 
ile değiştirilebilir tahviller gibi); bu özelliklerin varlõğõ ve borç unsuruna (ayrõ olarak dikkate 
alõnan gömülü türev araçlar hariç) ilişkin etkin getiri oranõ; 

j)Bilanço tarihi itibariyle mali tablolara alõnan borçlara ilişkin dönem süresince 
anapara, faiz, itfa fonlarõ veya geri alõnan finansal araçlarõn bedellerinin ödenmesinde 
temerrüde düşülmesi ve borç sözleşmelerinin geçerli olduğu dönem süresince meydana 
gelen diğer sözleşme ihlalleri ile ilgili olarak; bu ihlallerin borç veren tarafõn verilen borcun 
geri ödenmesini talep etmesine olanak sağlamasõ durumunda (Sözleşme ihlallerinin bilanço 
tarihinde veya bu tarihten önce düzeltilmesi veya borçlanma koşullarõnõn yeniden 
belirlenmesi durumlarõ hariç olmak üzere); 

1-Bu ihlallerin ayrõntõlarõ, 
        2-Bu ihlallere konu olan borçlara ilişkin olarak bilanço tarihi itibariyle mali 

tablolara alõnan tutar, 
        3-Bu bendin (2) numaralõ alt bendi uyarõnca açõklanan tutarlar ile ilgili olarak, 

bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihinden önce temerrüt halinin düzeltilip 
düzeltilmediği veya borçlanma koşullarõnõn yeniden belirlenip belirlenmediği. 

Borçlanma sözleşmelerinde meydana gelen ihlaller hakkõndaki bilgilerin 
açõklanmasõna yönelik olarak, borçlar ifadesi ile borçlanma amacõyla çõkarõlan menkul 
kõymetler ve kõsa vadeli ticari borçlar dõşõndaki finansal borçlar kastedilmektedir. Dönem 
içinde böyle bir sözleşme ihlalinin ortaya çõkmasõ ve bilanço tarihi itibariyle bu ihlalin 
düzeltilmemesi veya borçlanma koşullarõnõn yeniden belirlenmemesi durumunda; bu ihlalin, 
borcun kõsa vadeli veya uzun vadeli olarak sõnõflandõrõlmasõndaki etkisi bu Tebliğin �Mali 
Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõ hükümleri uyarõnca belirlenir. 
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ONİKİNCİ KISIM 

İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
 

Birinci Bölüm 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç  
Madde 302. Bu Kõsmõn amacõ, işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine 

ilişkin usul ve esaslarõ belirlemektir.  
 
Kapsam  
Madde 303. İşletme birleşmeleri, yasal, vergisel ve diğer nedenlere bağlõ olarak 

çeşitli şekillerde yapõlanabilir. İşletme birleşmeleri, bir veya birden fazla işletmenin, tüzel 
kişilikleri sona ermek suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülüklerinin yeni kurulacak 
bir işletmeye devri veya bir veya birden çok işletmenin tüm hak, alacak, borç ve 
yükümlülükleriyle ve tüzel kişilikleri sona ermek suretiyle mevcut bir işletmeye devri 
yoluyla gerçekleşebilir. Yasal şekli ne olursa olsun, ilgili işlemin özünün bu Kõsõmda 
tanõmlanan işletme birleşmeleri kapsamõna girmesi durumunda, ilgili işlem bu Kõsõmda 
belirlenen usul ve esaslara göre muhasebeleştirilir. 

İşletme birleşmesi sonucunda, bir ortaklõk diğer ortaklõğõn bağlõ ortaklõğõ haline 
gelebilir. Böyle bir birleşmede iktisap eden ana ortaklõk konsolide mali tablolarõnda bu 
Kõsõmdaki hükümleri uygular. İktisap eden ana ortaklõğõn iktisap edilen bağlõ ortaklõğõ 
konsolide olmayan mali tablolarõnda net yatõrõm olarak gösterilmesinde de bu Kõsõmdaki 
hükümler uygulanõr.  

Bazõ iktisaplar diğer işletmenin hisselerinin alõmõ yerine şerefiye dahil net 
aktiflerinin alõmõ yoluyla gerçekleşebilir. Bu tip iktisap ana şirketle iktisap edilen şirket 
arasõnda bir ana ortaklõk-bağlõ ortaklõk ilişkisi oluşturmaz. Böyle bir durumda iktisap eden 
şirket bu Kõsõmda yer alan hükümleri hem bireysel hem de konsolide mali tablolarõnda 
uygular.  

Birleşme işlemlerinin aynõ işletme tarafõndan kontrol edilen gruba dahil işletmeler 
arasõnda olmasõ durumunda bu Kõsõmda yer alan hükümler uygulanmaz. Bununla birlikte, iki 
şirketin aynõ gruba dahil olmasõ sonucunu doğuran birleşmeler birleşme işleminin özü 
dikkate alõnarak konsolide mali tablolarda bu Kõsõmdaki hükümlere göre işleme tabi tutulur.  

Bu Kõsõmdaki hükümler, bu Kõsõmdaki özel hükümler hariç, işletmelerin konsolide 
olmayan mali tablolarõnda uygulanmaz. 

Bu Kõsõmdaki hükümler, ortak kontrole tabi grup işletmeleri arasõndaki işlemler ile 
müşterek yönetime tabi işletmelerdeki haklarõn muhasebeleştirilmesi ve müşterek  yönetime 
tabi ortaklõklarõn mali tablolarõ ile ilgili değildir. 

  
Tanõmlar 
Madde 304. Bu Kõsõmda geçen,  
İşletme birleşmesi: Bir işletmenin diğerinin net aktifleri ve faaliyetleri üzerinde 

kontrol elde etmesi veya diğeri ile birleşmesi sonucunda, farklõ işletmelerin tek bir 
ekonomik varlõk olarak bir araya gelmesini, 

İktisap: Bir işletmenin (iktisap eden), aktiflerin transferi bir borç taahhüdüne 
girilmesi veya hisse ihracõ karşõlõğõnda, diğer bir işletmenin (iktisap edilen) net varlõklarõ ve 
faaliyetleri üzerinde kontrol elde etmesiyle oluşan edinimleri, 

Haklarõn birleştirilmesi: Taraflardan hiç birinin iktisap eden olarak 
belirlenemediği, birleşik işletmenin yeni hissedarlarõnõn birleşik yeni işletmenin varlõklarõnõn 
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ve faaliyetlerinin tamamõ veya tamamõna yakõnõ üzerinde kontrole sahip olduğu, birleşme 
sonucu ortaya çõkan işletme ile ilgili risklerin ve menfaatlerin, sürekli olarak yeni 
hissedarlarca birlikte paylaşõlmasõnõn sağlandõğõ işletme birleşmelerini, 

Kontrol: Bir işletmenin finansal veya faaliyet politikalarõnõ yönetme gücünü o 
işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlayabilecek şekilde elinde bulundurmasõnõ, 

Ana ortaklõk: Bir başka ortaklõğõn bağlõ ortaklõğõ durumunda olsun ya da olmasõn, 
bağlõ ortaklõğõ bulunan işletmeleri, 

Bağlõ ortaklõk: Başka bir işletme tarafõndan (ana ortaklõk) kontrol edilen işletmeyi 
Topluluk dõşõ pay: Bir bağlõ ortaklõğõn net varlõklarõnõn ve kar veya zararlarõnõn, 

ana ortaklõk tarafõndan doğrudan ya da diğer bir bağlõ ortaklõk aracõlõğõyla dolaylõ olarak 
sahip olunmayan kõsmõnõ, 

Makul değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 
etkilenilmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyatõ veya bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek meblağõ, 

Parasal varlõk: Elde tutulan para ile karşõlõğõnda sabit veya belirlenebilir bir 
tutarda para alõnabilecek varlõklarõ, 

İktisap tarihi: İktisap edilenin net varlõklarõnõn ve faaliyetlerinin iktisap edene 
fiilen geçtiği tarihi, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İktisaplar 

 
İktisap 
Madde 305. İşletmelerin (iktisap eden), aktiflerin transferi, bir borç taahhüdüne 

girilmesi veya hisse ihracõ karşõlõğõnda, diğer bir işletmenin (iktisap edilen) net varlõklarõ ve 
faaliyetleri üzerinde kontrol elde etmesiyle oluşan edinimlerdir. İşletmelerden birinin 
diğerinin oy hakkõnõn yarõsõndan fazlasõna sahip olmasõ durumunda kontrolün varlõğõ kabul 
edilir. Ancak, bu oy hakkõnõn iktisap edilen şirket üzerinde kontrolü sağlamadõğõ hususunda 
açõk deliller varsa kontrol oluşmaz.  

İşletmelerden biri, diğerinin oy hakkõnõn yarõsõndan fazlasõna sahip olmasa da,  
a) Diğer yatõrõmcõlarla yapõlan anlaşmaya göre, diğer işletmenin oy haklarõnõn 

yarõsõndan fazlasõnõ kullanma gücü var ise, 
b) Bir anlaşma ile diğer işletmenin finansal ve faaliyet politikalarõnõ belirleme 

gücünü elde etmiş ise, 
c) Diğer işletmenin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama ya 

da görevden alma gücü var ise, 
d) Diğer işletmenin yönetim kurulu toplantõlarõnda oylarõn çoğunluğunu elinde 

bulundurma gücü var ise, 
söz konusu işletme iktisap eden taraf olarak kabul edilir. 
Yukarõda belirtilen şartlar çerçevesinde iktisap edenin varlõğõnõn belirlenememesi 

durumunda aşağõdaki şartlarõn varlõğõndan faydalanmak yoluyla iktisap eden taraf 
belirlenebilir. 

a) Bir işletmenin makul değeri diğer işletmenin makul değerinden önemli ölçüde 
büyükse makul değeri büyük olan işletme, 

b) Oy hakkõna sahip hisselerin nakit karşõlõğõ el değiştirilmesi durumunda nakdi 
veren işletme, 

c) Yeni kurulan işletmenin yönetim kurulunun seçiminde etkin olan yöneticilerin 
bulunduğu işletme  

iktisap eden işletme olarak kabul edilir.  
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Ters iktisap 
Madde 306. Bir işletmenin hisse sahipliğini elde eden bir işletmenin, bu elde etme 

karşõlõğõnda kendi hisse senetlerini iktisap edilen işletmeye vermesi ve bu işlem sonucunda 
iktisap edilen işletmenin hissedarlarõnõn iktisap eden işletmenin kontrolünü eline geçirmesi 
durumu ters iktisap olarak adlandõrõlõr. Bu gibi durumlarda, her ne kadar kanunen hisse ihraç 
eden işletme ana ortaklõk veya faaliyetleri devam eden ortaklõk olarak kabul edilebilirse de 
hangi şirketin ortaklarõ ortaya çõkan işletmeyi kontrol ediyorsa iktisap eden o şirkettir. Bu 
çerçevede hisse ihracõ yapan işletmenin diğer işletme tarafõndan iktisap edildiği kabul edilir 
ve bu işletme hisse senedi ihraç eden işletmenin varlõk ve yükümlülüklerine satõn alma 
metodu uygular. 

 
İktisaplarõn muhasebeleştirilmesi 
 Madde 307. İktisaplar satõn alma yöntemi ile muhasebeleştirilir. Satõn alma 

yönteminde, iktisap edilen işletme normal varlõk alõmlarõna uygulanan ilkelere benzer 
şekilde muhasebeleştirilir. Bu yöntemde, iktisap, maliyet esas alõnarak kayõtlara yansõtõlõr. 
Maliyetin belirlenmesinde de iktisap için verilen tutarlar esas alõnõr. 

 
İktisap tarihi 
Madde 308. İktisap eden, iktisap tarihinden itibaren, iktisap ettiği işletmenin 

faaliyet sonuçlarõnõ gelir tablosuna dahil etmek zorundadõr. Ayrõca, iktisap eden bu tarihte 
bilançosunda iktisap edilenin tanõmlanabilir her bir varlõk ve borcunu, ayrõca varsa iktisap 
nedeniyle ortaya çõkan şerefiye veya negatif şerefiyeyi bilançosuna alõr.  

 İktisap tarihi, iktisap edilenin net varlõklarõnõn ve faaliyetlerinin kontrolünün 
fiilen iktisap edene geçtiği ve satõn alma metodunun uygulanmasõna başlanan tarihtir. İktisap 
edilen bir işletmenin faaliyet sonuçlarõ, iktisap tarihinden itibaren, iktisap edenin mali 
tablolarõna yansõtõlõr. İktisap tarihi, iktisap edenin ilgili işletmenin finansal ve faaliyet 
politikalarõnõ idare etme gücünü elde etmek suretiyle o işletmenin faaliyetlerinden kazanç 
elde etmeye başladõğõ tarihtir. İktisaba katõlan gruplarõn menfaatlerini koruyacak bütün 
şartlar yerine getirilmeden kontrol iktisap edene geçmiş sayõlmaz. Kontrolün el değiştirip 
değiştirmediğini belirlemek için o iktisabõn özü yapõsõ ve taraflar arasõndaki sözleşme 
hükümleri göz önünde bulundurulmalõdõr. 

 
İktisap maliyeti 
Madde 309. İktisap maliyet değeri üzerinden muhasebeleştirilir. İktisap edilen 

işletmenin net varlõklarõ ve faaliyetleri üzerinde kontrol elde etmek amacõyla iktisap edilen 
tarafõndan verilen nakit veya nakit benzerleri ile diğer varlõklarõn değişim tarihindeki makul 
değeri ile elde etme ile doğrudan ilişkili her türlü maliyet iktisabõn maliyetini oluşturur. 

İktisap birden fazla değişim işleminden oluşuyorsa maliyet de bütün bu işlem 
maliyetlerinin toplamõdõr. İktisap kademe kademe gerçekleşiyorsa, iktisap tarihiyle değişim 
işleminin tarihi arasõndaki fark önem kazanõr. İktisabõn muhasebeleştirilmesi kontrolün elde 
edildiği zaman başlamakla birlikte, muhasebeleştirme sõrasõnda değişim işleminin olduğu 
tarihte belirlenen maliyet ve makul değer bilgileri kullanõlõr. 

Verilen parasal varlõklar ve yüklenilen borçlar değişim tarihindeki makul 
değerleriyle değerlenir. Satõn alma bedelinin ödenmesi ertelenmişse, iktisabõn maliyetinin 
belirlenmesinde tutarõn bugünkü değeri ödeme anõndaki prim veya indirimler de dikkate 
alõnarak hesaplanõr. 

İktisabõn maliyeti belirlenirken, iktisap eden tarafõndan çõkarõlan hisse senetleri 
makul değerleri ile değerlenir. Bu hisse senetlerinin değişim tarihindeki piyasa fiyatõ makul 
değer olarak esas alõnõr. Ancak piyasa fiyatlarõndaki makul olmayan dalgalanmalar ve 
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piyasanõn dar olmasõ nedeniyle piyasa fiyatõnõn güvenilir bir gösterge olmadõğõ veya menkul 
kõymetlerin piyasada işlem görmediği durumlarda iktisap eden tarafõndan çõkarõlan menkul 
kõymetin makul değeri, bu kõymeti ihraç eden işletmenin makul değeri içindeki veya iktisap 
edilen işletmenin makul değeri içindeki nispi payõndan hangisi daha net saptanabiliyorsa o 
değer esas alõnarak tahmin edilir. Fiyatlarõn sadece belirli bir tarihte güvenilir olmaktan 
çõktõğõ durumlarda ise, bu tarihten önce ve sonra oluşan piyasa fiyatlarõ makul bir dönem 
için izlenerek piyasa fiyatõ belirlenir. Satõn alma bedelinin iktisap edilen işletmenin 
hissedarlarõna hisse senedi yerine nakit olarak ödendiği durumda ödenen nakdi tutar makul 
değer olarak kabul edilir. İktisap maliyeti bağõmsõz bir değerleme raporuna bağlõ olarak ta 
belirlenebilir. 

İktisap edenin, iktisap ile ilgili tescil ve hisse basõm masraflarõ ile muhasebecilere, 
hukuk danõşmanlarõna, değerleme çalõşmasõ yapanlara ve diğer danõşmanlara iktisapla ilgili 
olarak verilen ücretler direkt giderleri oluşturmaktadõr. Genel yönetim giderleri ve doğrudan 
iktisap ile ilişkilendirilemeyen diğer giderler, iktisap maliyetine eklenmez ve oluştuğu 
dönemde gider olarak mali tablolara alõnõr.  

 
Tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn mali tablolara alõnmasõ 
 Madde 310. Bu Kõsmõn �İktisap tarihi� başlõklõ maddesi uyarõnca kayõtlara alõnan 

tanõmlanabilir varlõklar ve yükümlülükleri elde etme tarihi itibarõyla iktisap edilen  şirketin  
tanõmlanabilir varlõklar ve yükümlülükleri ile bu maddenin son fõkrasõnda belirtilen 
yükümlülüklerden oluşur. Bunun dõşõnda, elde etme tarihi itibarõyla sadece aşağõdaki 
hususlarõn varlõğõ halinde tanõmlanabilir varlõklar ve yükümlülükler mali tablolara alõnõr. 

a) Varlõkla ilgili ekonomik faydanõn işletmeye akmasõnõn veya yükümlülükle ilgili 
olarak ekonomik fayda içeren değerlerin işletmeden çõkmasõnõn muhtemel olmasõ, 

b) İlgili varlõk veya yükümlülüğün maliyetinin veya makul değerlerinin güvenilir 
bir şekilde hesaplanmasõ,  

Mali tablolara alõnma kriterlerini taşõmayan varlõk ve borçlarõn satõn alõnmasõnõn, 
iktisapta ortaya çõkan şerefiye veya negatif şerefiye miktarõnõn belirlenmesinde etkisi 
olacaktõr. Zira şerefiye veya negatif şerefiye iktisap maliyetinin tanõmlanabilir varlõk ve 
borçlarõn mali tablolara alõnmasõndan sonra kalan kõsmõnõ temsil etmektedir.  

İktisap edenin kontrolündeki tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn içinde mali tablolara 
alõnma şartlarõnõ taşõmadõğõ için, daha önce iktisap edilenin mali tablolarõna alõnmamõş varlõk 
ve borçlar olabilir. (Örnek; iktisap edilen işletmenin yeterli vergilendirilebilir gelirinin 
oluşmayacağõ yönünde bir tahmin bulunmasõ durumunda, mali tablolara alõnmayan mali 
zararlardan doğan vergi alacağõ, iktisap eden işletmenin yeterli miktarda vergilendirilebilir 
geliri bulunmasõ halinde iktisap edenin mali tablolarõna alõnõr.) 

Beşinci fõkrada sayõlar haller hariç olmak üzere, yükümlülükler iktisap edenin niyet 
veya faaliyetleri sonucunda oluşmuşsa bu borçlar iktisap tarihinde mali tablolara alõnmaz. 
İleride oluşabilecek zararlar veya iktisaba ilişkin oluşabilecek diğer giderlere ilişkin 
yükümlülükler de iktisap edene ya da edilene ait olup olmamasõna bakõlmaksõzõn mali 
tablolara alõnmaz.  

İktisap tarihinde, aşağõdaki şartlarõn varlõğõ halinde iktisap eden iktisap edilenin bir 
yükümlülüğü olmayan bir karşõlõğõ mali tablolarõna alõr.  

a) İktisap edenin, iktisap tarihinde ya da öncesinde, iktisap edilenin faaliyetlerinin 
azaltõlmasõna veya durdurulmasõna ilişkin bir plan geliştirmiş olmasõ ve bu planõn, iktisap 
edilen işletmenin çalõşanlarõnõn işten çõkarõlmasõndan doğan tazminatlarõnõn ödenmesi, 
iktisap edilen işletmenin tesislerinin kapatõlmasõ ve üretim hatlarõnõn kaldõrõlmasõ ile iktisap 
edenin elde etme tarihi ve öncesinde iptal edileceğini duyurmasõ nedeniyle yükümlülük 
doğuran sözleşmelerin iptal edilmesi ile ilgili olmasõ. 
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b) İktisap tarihinde veya öncesinde, planõn ana hatlarõnõn duyurularak, bu plandan 
etkilenecek olanlara geçerli beklentiler sunularak, planõn tamamlanacağõnõn bildirilmesi, 

c) İktisap edenin, en geç iktisap tarihinden itibaren 3 ay sonra veya daha önce 
olmasõ halinde yõllõk mali tablolarõn yayõmlanmak üzere onaylandõğõ tarihte en az aşağõdaki 
hususlarõ içeren detaylõ ve resmi bir plan hazõrlamasõ. 

1-Planõn ilgili olduğu iş ya da iş kolu  
2-Plandan temel olarak etkilenen yerler 

       3-Tahmini tazminat verilecek çalõşan sayõsõ, fonksiyonlarõ ve yerleri, 
4-Planla ilgili katlanõlacak masraflar, 
5-Planõn uygulanacağõ zaman. 

 
İktisap maliyetinin dağõtõlmasõnda temel yöntem 
Madde 311. İktisapta tanõmlanabilir varlõk ve yükümlülükler, karşõlõklõ değişim 

işleminin olduğu tarihteki makul değerleri üzerinden, iktisap edenin pay oranõ esas alõnarak 
muhasebeleştirilir. Bilançoya alõnacak varlõk ve yükümlülükler; karşõlõklõ değişim işleminin 
olduğu tarihte, iktisap edenin payõ üzerinden, makul değerleri ile azõnlõk paylarõ ise 
iktisaptan önceki defter değerleri ile mali tablolara alõnõr. 

 Şerefiye veya negatif şerefiye bu Kõsõmdaki hükümler çerçevesinde 
muhasebeleştirilir. İktisabõn maliyeti, değişim tarihindeki makul değerleri üzerinden 
tanõmlanabilir varlõk ve borçlara dağõtõlõr. İktisabõn maliyeti satõn alõnan tanõmlanabilir varlõk 
ve borçlarda iktisap edenin payõ ile ilgilidir. İktisap edenin işletmenin bütün hisselerini satõn 
almadõğõ durumlarda, ortaya çõkan topluluk dõşõ pay bağlõ ortaklõğõn tanõmlanabilir net varlõk 
ve borçlarõnõn iktisap öncesi kayõtlõ değerleri üzerindeki topluluk dõşõ paylarõn esas alõnmasõ 
suretiyle belirlenir.  

 
İktisap maliyetinin dağõtõlmasõnda alternatif yöntem  
 Madde 312. Bu yöntemde, bu Kõsmõn �Tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn mali 

tablolara alõnmasõ� başlõklõ maddesi uyarõnca mali tablolara alõnan tanõmlanabilir varlõk ve 
borçlar iktisap tarihindeki makul değerleri üzerinden değerlenir. Şerefiye veya negatif 
şerefiye bu Kõsõmdaki hükümlere göre muhasebeleştirilir. Topluluk dõşõ paylar 
tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn makul değerlerinde topluluk dõşõ paylarõn sahip olduğu 
kõsõm olarak belirlenir.  

Bu yönteme göre, iktisap edenin kontrolünde bulunan net tanõmlanabilir varlõklar, 
iktisap edenin işletmenin sermayesinin tümünü veya bir kõsmõnõ almasõna veya varlõklarõnõ 
doğrudan iktisap etmesine bakõlmaksõzõn, makul değerleri üzerinden gösterilir. Topluluk dõşõ 
paylar da, bağlõ şirketin tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõnõn makul değerlerinde topluluk dõşõ 
paylarõn sahip olduğu haklar dikkate alõnarak gösterilir.  

 
Birbirini izleyen hisse alõmlarõ 
Madde 313. İktisap, hisse senetleri borsasõnda arka arkaya yapõlan alõmlarda 

olduğu gibi kademeli olduğunda birden fazla değişim işlemini içerebilir. Böyle durumlarda 
tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn makul değeri veya bu işlemlerdeki şerefiye veya negatif 
şerefiyenin belirlenmesinde her önemli alõm işlemi ayrõ ele alõnõr.  

İktisap birbirini izleyen alõmlarla gerçekleşmişse, tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn 
makul değerleri değişim işlemlerinin tarihlerine bağlõ olarak farklõlõk gösterebilir. Eğer bir 
iktisaba ilişkin bütün tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn makul değerleri birbirini izleyen 
alõmlarõn tarihinde yeniden belirlenmişse, iktisap edenin daha önceden elinde bulundurduğu 
paylara ilişkin yapõlan düzeltme yeniden değerleme olarak muhasebeleştirilir.  

İktisap olarak değerlendirilmeyen işlemler ilgili ortaklõğa yapõlan yatõrõm olarak 
değerlendirilebilir ve �Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi 
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Teşebbüsler ve İştirakler� Kõsmõndaki hükümler doğrultusunda öz sermaye yöntemi 
kullanõlarak muhasebeleştirilir. Varlõk ve yükümlülüklerin makul değerlerinin hesaplanmasõ 
ve şerefiye veya negatif şerefiyenin belirlenmesi öz sermaye metodunun kullanõlmasõ ile 
başlar. İştirak olarak değerlendirilmeyen bir yatõrõm ile ilgili olarak daha sonra önemli 
sayõlacak ölçüde hisse edinilmesinde, varlõk ve yükümlülüklerin makul değerleri, şerefiye 
veya negatif şerefiye miktarõ iktisap tarihinde belirlenir.  

 
İktisap edilen tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn makul değerlerinin 

belirlenmesi 
Madde 314. İktisap edilen tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn makul değerlerinin 

belirlenmesinde uyulacak genel prensipler aşağõda yer almõştõr. 
a) Piyasalarda işlem gören menkul kõymetlerin makul değeri cari piyasa değerleri 

üzerinden belirlenir. 
b) Piyasalarda işlem görmeyen  menkul kõymetlerin makul değerleri, benzer 

niteliklere sahip diğer işletmelerin benzer menkul kõymetlerinin fiyat kazanç oranlarõ, 
temettü getirileri ve beklenen büyüme oranlarõ dikkate alõnarak tahmin edilen değerleri 
üzerinden belirlenir. 

c) Alacaklarõn makul değerleri, uygun cari faiz oranlarõ kullanõlarak hesaplanan 
tahsil edilecek tutarlarõn bugünkü değerleri ile belirlenir, bu tutardan alacaklarõn tahsil 
edilememesi durumunda oluşacak zararlar için ayrõlan karşõlõklar ve tahsilat giderleri 
düşülür. Kõsa vadeli alacaklarda nominal değer ile iskontolu değer arasõndaki fark önemli 
değilse iskonto yapõlmasõ şart değildir. 

d) Stoklarõn makul değeri, mamuller ve ticari mallar için satõş fiyatlarõndan, elden 
çõkarma maliyeti ile iktisap edenin satõş çabasõna karşõlõk ayõracağõ makul bir kar karşõlõğõnõn 
düşülmesi, yarõ mamullerde; satõş fiyatõndan mamulün işlenmesi için oluşacak ek maliyet, 
elden çõkarmanõn maliyeti ve işleme ve satma çabasõna karşõlõk ayrõlmõş olan makul bir kar 
karşõlõğõnõn benzer mamul karlõlõğõ da göz önünde bulundurularak düşülmesi  suretiyle, 
hammadde için ise yenileme maliyeti üzerinden belirlenir. 

e) Arsa ve binalarõn makul değeri piyasa değerleri üzerinden belirlenir. 
f) Makine ve teçhizatlarõn makul değeri, değer biçme çalõşmasõyla saptanan piyasa 

değeriyle belirlenir. Makine ve teçhizatõn piyasa değeri, söz konusu makine ve teçhizatõn 
işletmeye özgü olmasõ ya da ancak ilgili iş ünitesinin satõlmasõ halinde elden çõkarõlabilecek 
olmasõ gibi nedenlerle nadir olarak satõlabilir durumda olmasõndan dolayõ belirlenemiyorsa, 
amortismana tabi tutulmuş yenileme maliyeti üzerinden belirlenir. 

g) Maddi olmayan varlõklarõn makul değeri bu Kõsmõn ilgili bölümündeki hükümler 
çerçevesinde aktif piyasa referans alõnarak, böyle bir piyasa yok ise işletmenin o aktife 
bilgili ve istekli taraflar arasõnda muvazaadan ari olarak el değiştirmesi durumunda ve 
gerçekçi mevcut bilgiler doğrultusunda ödenmesi gerekecek tutar üzerinden belirlenir. 

h) Vergi varlõk ve yükümlülüklerinin makul değeri, birleşmiş işletme ya da grup 
bakõmõndan iktisaptan kaynaklanan net kar veya zarar nedeniyle ortaya çõkacak mali zarar 
kaynaklõ vergi menfaatlerinin veya ödenecek vergilerin tutarlarõ üzerinden belirlenir. Vergi 
varlõk veya yükümlülüğü tanõmlanabilir aktif ve pasiflerin makul değerleri üzerinden 
değerlenmesinin etkileri de göz önüne alõnarak hesaplanõr ve iskontoya tabi tutulmaz. Vergi 
aktifleri iktisap öncesi kayda alõnmayan ertelenmiş vergilerin iktisap sonrasõ bu Tebliğin 
�Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� Kõsmõnda belirtilen kayda alma 
kriterlerine uygun hale gelmesi neticesinde oluşan ertelenmiş vergi varlõklarõnõ da içerir. 

i) Kõsa vadeli borçlar ve borç senetleri, uzun vadeli borçlar, yükümlülükler, 
tahakkuklar ve diğer ödenecek tazminatlarõn makul değeri, yükümlülükleri karşõlamak için 
ödenecek tutarlarõn cari faiz oranlarõ kullanõlarak hesaplanan bugünkü değerleri üzerinden 
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belirlenir. Kõsa vadeli yükümlülüklerin bugünkü değeri ile nominal değeri arasõndaki fark 
önemli değil ise, iskonto işleminin bu kalem için yapõlmasõ zorunlu değildir. 

j) İktisap edilenin yükümlülük doğuran sözleşmeleri ve diğer yükümlülüklerinin 
makul değeri belirlenen yükümlülükleri karşõlamak için ödenecek tutarlarõnõn cari faiz 
oranlarõ dikkate alõnarak hesaplanmõş bugünkü değeri üzerinden belirlenir. 

k) İktisap edilenin faaliyetlerinin iptali veya azaltõlmasõyla ilgili ayrõlan karşõlõklar 
için makul değer, bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ 
Varlõklar�  Kõsmõndaki hükümlere göre belirlenir.  

Makul değerin belirlenmesine ilişkin genel prensiplerde, bir kalemin makul 
değerinin belirlenmesi için bugünkü değere indirgenmesi gerekliliğinin belirtilmemesi, ilgili 
kalem için bugünkü değerin  kullanõlamayacağõ anlamõna gelmez.  

Bir maddi olmayan varlõğõn makul değeri aktif piyasa referans alõnarak 
belirlenemiyorsa, iktisap tarihinde o maddi olmayan varlõğõn kayõtlõ değeri, iktisapta negatif 
şerefiye yaratmayacak veya negatif şerefiyeyi arttõrmayacak şekilde belirlenir. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Şerefiye 

 
Şerefiyenin mali tablolara alõnmasõ ve değerlenmesi 
Madde 315. İktisap maliyetinin, tanõmlanan varlõk ve borçlarõn değişim tarihindeki 

makul değeri üzerinde iktisap edenin sahip olduğu paydan fazla olan kõsmõ, şerefiye olarak 
tanõmlanõr ve bilançonun aktifinde yer alõr.  

İktisap esnasõnda ortaya çõkan şerefiye, iktisap edenin gelecek dönemlerde 
ekonomik fayda sağlayacağõ beklentisiyle yaptõğõ ödemedir.  

Şerefiye maliyet değerinden birikmiş itfa tutarlarõ ve birikmiş değer düşüklüğü 
karşõlõklarõ düşüldükten sonraki değeriyle bilançoda taşõnõr.  

 
Şerefiyenin itfasõ 
 Madde 316. Şerefiye, faydalõ ömrü boyunca sistematik olarak itfa edilir. İtfa 

süresi, gelecekteki ekonomik fayda beklentisini en iyi yansõtan süre olmalõdõr. Şerefiyenin 
faydalõ ömrü, aksini gerektiren deliller olmadõkça, ilk kayõt tarihinden itibaren 20 yõlõ 
geçemez.  

 Şerefiyenin itfa yöntemi, gelecekteki ekonomik fayda beklentisinin tükenme 
modeline paralel olarak belirlenir. Başka bir yöntemin daha uygun olacağõna dair ikna edici 
bir görüş yoksa, itfa yöntemi olarak doğrusal itfa yöntemi kullanõlõr.  

Tüm dönemlere ait itfa tutarlarõ gider olarak mali tablolara alõnõr.  
Şerefiyenin faydalõ ömrünü tahmin ederken aşağõdaki faktörler dikkate alõnõr. 
a) İktisap edilen işletmenin niteliği ve öngörülebilen ömrü, 
b) Şerefiyenin ilgili olduğu sanayinin sürekliliği ve öngörülebilen ömrü, 
c) Benzer işletmelerde veya endüstrilerdeki şerefiyenin özellikleri hakkõnda 

kamuya açõklanan bilgiler ve benzeri işletmelerdeki tipik faydalõ ömürler, 
d) Mamulün ekonomik ömrünün sona ermesinin, talep değişmelerinin ve diğer 

ekonomik faktörlerin iktisap edilen işletme üzerindeki etkileri, 
e) Önemli pozisyonlarda çalõşan kişilerin veya personelin beklenen hizmet 

ömürleri ve işletmenin başka bir yönetim ekibi tarafõndan aynõ etkinlikle yönetilip 
yönetilemeyeceği,  

f) İktisap edilen işletmeden gelecekte beklenen ekonomik faydalarõ elde etmek için 
yapõlmasõ gereken bakõm harcamalarõ veya finansman ihtiyacõ seviyesi ve işletmenin bu 
faydalarõ elde etmedeki kabiliyet ve niyeti, 

g) Rakiplerin veya muhtemel rakiplerin beklenen hareketleri, 
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h) İktisap edilen işletmenin kontrol edilebileceği süreç ile yasal, düzenleyici veya 
sözleşmelere bağlõ hükümlerin  faydalõ ömrü etkileyen kõsõmlarõ 

 Şerefiyenin, açõk bir şekilde, bir veya bir grup tanõmlanabilir varlõkla bağlantõlõ 
olduğu durumda, iktisap edenin bu varlõk veya varlõk grubundan, bunlarõn faydalõ ömrü 
boyunca fayda sağlayacağõ beklendiğinden, bu gibi durumlarda şerefiyenin faydalõ ömrünün 
20 yõlõ geçemeyeceği varsayõmõ geçersiz hale gelebilir ve bu gibi durumlarda işletme 
şerefiyeyi; 

a) Makul şekilde tahmin edilen faydalõ ömrü içinde itfa eder,  
b) Şerefiyede değer düşüklüğü zararõnõ belirlemek için şerefiyenin geri 

kazanõlabilir tutarõnõ en azõndan yõllõk olarak tahmin eder, 
c) Şerefiyenin en fazla 20 yõl içinde itfa edilmesi gerektiğine ilişkin varsayõmõn 

geçersiz olmasõnõ sağlayan sebepler ile şerefiyenin faydalõ ömrünün belirlenmesinde önemli 
rol oynayan etkenleri dipnotlarda açõklar.  

Ancak şerefiyenin 20 yõldan uzun sürede itfa edilmesi çok nadir olarak ortaya 
çõkan bir durumdur. 

Şerefiyenin faydalõ ömrü her zaman sõnõrlõdõr. Belirsizlik faydalõ ömrün ihtiyatlõ bir 
şekilde belirlenmesini gerektirmekle birlikte gerçekçi olmayacak kadar kõsa bir faydalõ ömür 
belirlenmesini de haklõ çõkarmaz. 

Bazõ durumlarda, destekleyici kanõtlar da olmasõ durumunda, düşük itfa tutarõ 
oluşturmasõ şartõyla, şerefiyenin itfasõnda, normal itfa yöntemi yerine, başka bir itfa yöntemi 
kullanõlabilir. Bu gibi durumlarda, itfa yöntemi şerefiyeden faydalanma modelinde bir 
değişiklik meydana gelmediği müddetçe dönemler itibarõyla tutarlõ olarak uygulanõr.  

İktisabõn muhasebeleştirilmesinde şerefiyenin gelecekte beklenen ekonomik 
faydalarõ yansõtmayacağõ durumlar da söz konusu olabilir. Sözgelimi, fiyatta anlaşõlmasõnõ 
müteakip, iktisap edilen tanõmlanabilir net aktiflerden elde edilmesi beklenen gelecekteki 
nakit akõmlarõnda bir düşüş söz konusu olabilir. Böyle durumlarda işletme, şerefiyenin değer 
düşüklüğünü bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõna göre değerlendirir ve 
değer düşüklüğü zararlarõnõ aynõ Kõsõmdaki hükümler çerçevesinde muhasebeleştirir.  

İtfa yöntemi veya itfa süresi en azõndan her mali yõl sonunda gözden geçirilir. 
Şerefiyenin tahmin edilen faydalõ ömrünün, daha önceki tahminlerden çok farklõ olmasõ 
durumunda, itfa süresi buna bağlõ olarak değiştirilir. Aynõ şekilde, şerefiyeden beklenen 
ekonomik faydanõn seyrinde önemli değişiklikler olmuşsa, kullanõlan yöntem de değiştirilir.  

 
Kayõtlõ değerin  geri kazanõlabilirliği-değer düşüklüğü  
Madde 317. Şerefiyede değer düşüklüğü olup olmadõğõnõ belirlemek için bir 

işletme bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõndaki hükümleri uygular. Söz 
konusu Kõsõmdaki hükümlere ilave olarak, işletme, en azõndan her mali yõlda bir kere olmak 
üzere, değer düşüklüğüne dair hiçbir belirti olmasa dahi, mali tablolara alõndõğõ ilk yõl 
itibarõyla itfa süresi 20 yõldan fazla bir süre olarak belirlenen şerefiyenin geri kazanõlabilir 
miktarõnõ tahmin eder.  

Mali tablolara alõndõğõ ilk yõlda itfa süresi 20 yõldan fazla bir süre olarak belirlenen 
şerefiyeler için geçerli olan hükümler, ilk yõl 20 yõl veya daha kõsa bir itfa süresi belirlenen, 
ancak daha sonra yapõlan değerlendirmeler sonucunda itfa süresi 20 yõldan fazla olarak 
belirlenen şerefiyeler için de uygulanõr.  

 
Negatif şerefiyenin mali tablolara alõnmasõ ve değerlenmesi 
Madde 318. Değişim tarihinde, iktisap edilen tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn 

makul değerinde iktisap edenin payõnõn iktisap maliyetini aşan kõsmõ negatif şerefiye olarak 
mali tablolara alõnõr. 



 

 
169

Negatif şerefiyenin, gelecekte beklenen zararlar ve giderler ile ilgili olmasõ ve bu 
hususun elde edenin iktisap planõnda belirlenmesi ve güvenilir bir şekilde hesaplanabilmesi 
ve iktisap tarihinde tanõmlanabilir borçlarõ temsil etmediği durumlarda, beklenen zarar ve 
giderlerin mali tablolara alõndõğõ dönemde negatif şerefiyenin ilgili kõsmõ gelir tablosuna 
gelir olarak alõnõr. Söz konusu gelecekteki tanõmlanabilir zararlar ve giderler beklenen 
dönemde mali tablolara alõnamõyorsa, negatif şerefiye aşağõda belirtildiği şekilde işleme tabi 
tutulur.  

Negatif şerefiye, iktisap tarihinde güvenli bir şekilde hesaplanabilen gelecekteki 
zararlar ve giderlerle bağlantõlõ değilse, aşağõdaki şartlar dikkate alõnarak gelir tablosuna 
gelir olarak alõnõr. 

a) Negatif şerefiyenin, iktisap edilen tanõmlanabilir parasal olmayan varlõklarõn 
makul değerlerini aşmayan miktarõ, iktisap edilen tanõmlanabilir amorti veya itfa edilebilir 
varlõklarõn kalan ağõrlõklõ ortalama faydalõ ömürleri dikkate alõnarak, sistematik bir şekilde 
gelir olarak mali tablolara alõnõr, 

b) Negatif şerefiyenin, iktisap edilen tanõmlanabilir parasal olmayan varlõklarõn 
makul değerlerini aşan tutarõ, derhal gelir olarak mali tablolara alõnõr.  

Negatif şerefiye gelecekteki zararlar ve giderlerle ilgili olmadõğõnda ve güvenilir 
bir şekilde hesaplanabildiğinde bir kazanç olarak kabul edilerek iktisap edilen amortismana 
tabi varlõklarõn bünyesinde yer alan gelecekteki ekonomik faydalar tükendiğinde gelir olarak 
mali tablolara alõnõr. Parasal varlõklar dikkate alõndõğõnda bu kazanç derhal gelir olarak mali 
tablolara alõnõr.  

 
Negatif şerefiyenin gösterimi 
Madde 319. Negatif şerefiye, işletmenin varlõklarõndan bir indirim kalemi olarak 

bilançoda şerefiyenin yer aldõğõ kalem içinde gösterilir.  
 
Gelecekteki şartlara bağlõ satõn alma bedeli ile ilgili düzeltmeler 
 Madde 320. İktisap anlaşmasõ gelecekteki olay veya olaylarõn gerçekleşme şartõna 

bağlõ olarak satõn alõm tutarlarõnda düzeltme yapõlmasõnõ gerektirdiğinde, düzeltme 
muhtemel ise ve miktarõ güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa, düzeltme tutarõ iktisap 
tarihinde iktisabõn maliyetine eklenir.  

 İktisabõn muhasebeleştirilmesinde, bazõ belirsizliklere rağmen, bilginin 
güvenilirliğini etkilemeksizin gelecekteki bir olayõn olmasõ veya olmamasõ şartõna bağlõ olan 
satõn alõm bedelinde yapõlacak olan düzeltmenin tutarõnõn tahmin edilmesi mümkündür. 
Gelecekte beklenen olaylar gerçekleşmez veya tahminlerin yeniden gözden geçirilmesi şart 
ise, iktisabõn maliyeti şerefiye veya negatif şerefiyeye de etki edecek şekilde düzeltilir. 

 
İktisap maliyetinde sonradan ortaya çõkan değişiklikler 
 Madde 321. İktisap bedelini etkileyen bir şarta bağlõ olay iktisap tarihinden sonra 

çözümlendiğinde ve böylelikle ödeme muhtemel ve tutar güvenilir bir şekilde  tahmin 
edilebilir olduğunda iktisap maliyeti buna göre düzeltilir. İktisap anlaşmasõ şartlarõnõn, 
iktisap edilenin faaliyet sonuçlarõnõn, iktisap sonrasõnda önceden üzerinde anlaşõlmõş bir 
seviyeyi geçtiğinde veya altõnda kaldõğõnda satõn alõm bedelinde bazõ düzeltmeler 
yapõlmasõnõ öngördüğü durumda, bu şekilde öngörülen düzeltmenin muhtemel olmasõ ve 
düzeltme tutarõ hakkõnda güvenilir bir tahminin yapõlabilmesi halinde, iktisap eden bu ilave 
bedeli iktisap maliyeti ve dolayõsõyla şerefiye veya negatif şerefiye üstünde etkisi olan bir 
düzeltme olarak işleme tabi tutar.  

Bazõ durumlarda, iktisap edenin, satõn alma karşõlõğõnda verilen kõymetlerin 
değerinde bir azalma olmasõ durumunda satõcõya bu azalmayõ telafi edecek bir ödeme 
yapmasõ gerekli olabilir. Bu duruma, iktisap edenin, iktisap bedeli olarak, çõkarttõğõ hisse 
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veya borçlanma senetlerini verdiği ve bunlarõn piyasa fiyatõnõ garanti ettiği ve belirlenmiş 
olan iktisap maliyetine ulaşmak için yeni hisse veya borçlanma senedi ihraç ettiği durum 
örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda iktisap maliyetinde bir artõş, buna bağlõ olarak da 
şerefiyeye veya negatif şerefiyeye herhangi bir düzeltme yapõlmasõ gerekmemekle birlikte, 
ihraç edilen hisse veya borçlanma senetlerinin adedindeki artõş ilk ihraç primlerinde bir 
azalõşa veya iskonto oranõnda bir artõşa neden olur. 

 
Tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn sonradan tanõmlanmasõ veya bunlarõn 

değerinde sonradan ortaya çõkan değişiklikler 
Madde 322. Bu Kõsmõn �Tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn mali tablolara 

alõnmasõ� başlõklõ maddesinde sayõlan kriterleri sağlamamasõ nedeniyle ayrõca mali tablolara 
alõnmayan iktisap edilmiş tanõmlanabilir varlõk ve borçlar iktisap sonrasõnda bu kriterleri 
sağlar hale gelirse mali tablolara alõnõr. İktisap sonrasõnda, tanõmlanabilir varlõk ve borçlar 
için belirlenmiş değerlerin tahminine yardõmcõ olabilecek ilave kanõtlar ortaya çõkmõşsa, 
iktisap edilen bu tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn ilk iktisap anõndaki kayõtlõ değerleri buna 
göre ayarlanõr. Ayrõca, aşağõdaki şartlar dikkate alõnarak şerefiye veya negatif şerefiye de 
ayarlanõr;. 

a) Yapõlan düzeltme, şerefiyeyi geri kazanõlabilir değerinin üstüne çõkartmamalõdõr, 
ve 

b) Bu düzeltme, iktisaptan sonraki dönemde başlayan ilk mali yõl sonu itibarõyla 
yapõlmalõdõr.  

Bunlarõn dõşõnda, tanõmlanabilir varlõk ve borçlara yapõlacak olan düzeltmeler gelir 
veya gider olarak mali tablolara alõnõr.  

İktisap tarihinde iktisap edilenin tanõmlanabilir varlõk ve borçlar, mali tablolara 
alõnma kriterlerini taşõmadõklarõ durumlarda veya iktisap edenin bunlardan haberi olmadõğõ 
durumlarda mali tablolara alõnmamõş olabilir. Benzer olarak, iktisap tarihinde tanõmlanabilir 
varlõk ve borçlarõn makul değerlerinin de o tarihteki tahminlere ilave kanõtlar ortaya çõkmasõ 
nedeniyle düzeltilmesi gerekebilir. Bu şekilde, tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn kayda 
alõnmasõ veya kayõtlõ değerlerinin düzeltilmesi iktisaptan sonraki ilk hesap dönemi sonundan 
ileri bir tarihte (ara dönemler hariç) gerçekleştiğinde, şerefiye veya negatif şerefiye 
düzeltilmez, ilgili tutar gelir veya gider olarak mali tablolara alõnõr. Bu süre kõstõ, şerefiye ve 
negatif şerefiyenin süresiz olarak defalarca yeniden belirlenmesini ve düzeltilmesini 
engellemek amacõyla getirilmiştir. İktisap edilen bir tanõmlanabilir varlõk için iktisap 
tarihinden sonra gelen ilk hesap döneminin sona ermesinden önce bir değer düşüklüğü zararõ 
söz konusuysa ve bu değer düşüklüğü zararõ iktisap tarihinden sonra oluşmuş özel olaylar 
veya mali durumdaki değişikliklerle ilgili değilse, şerefiyenin kayõtlõ değeri, bu maddenin 
birinci fõkrasõnda belirtildiği gibi düzeltilir.  

İktisap sonrasõnda fakat iktisabõ izleyen ilk mali yõl sonundan önce, iktisap eden, 
iktisap tarihinde mevcut olan bir yükümlülüğün varlõğõndan veya iktisap tarihinden sonra 
meydana gelen özel olaylar veya mali durumdaki değişikliklerle ilgisi olmayan bir değer 
düşüklüğünün varlõğõndan haberdar olabilir. Bu durumlarda, şerefiye, geri kazanõlabilir 
değerinden fazla artõrõlamaz.  

İktisap edilen işletmenin faaliyetlerinin azalmasõ veya durmasõ nedeniyle ayrõlan 
karşõlõklar, ancak aşağõda belirtilen şartlarõn varlõğõ halinde kapatõlõr. 

a) Ekonomik fayda çõkõşõnõn muhtemel olmaktan çõkmasõ; veya 
b) Detaylõ bir şekilde hazõrlanan planda belirtildiği tarzda ya da öngörüldüğü süre 

içerisinde  uygulanmamasõ. 
Böyle bir iptal, şerefiye, negatif şerefiye ( varsa topluluk dõşõ paylara ilişkin 

haklarda) birer düzeltme olarak yansõtõlõr ve hiçbir şekilde gelir ya da gider olarak mali 
tablolara alõnmaz. Düzeltilen şerefiye tutarõ, kalan faydalõ ömrü boyunca itfa edilir. 
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Düzeltilen negatif şerefiye tutarõ, bu Kõsmõn �Kayõtlõ değerin geri kazanõlabilirliği-değer 
düşüklüğü � başlõklõ maddesinde belirtilen şekilde işleme tabi tutulur.  

Faaliyetlerin azaltõlmasõ veya durdurulmasõ ile ilgili olarak ayrõlan karşõlõklar 
çerçevesinde, harcamalarõn beklenen dönemde gerçekleşmediği veya artõk gerçekleşmesi 
ihtimalinin kalmadõğõ durumda, söz konusu karşõlõklar şerefiye veya negatif şerefiye ile 
karşõlõklõ olarak düzeltilir. Daha sonraki dönemlerde, bu Tebliğin, �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ 
Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde ayrõlan 
karşõlõklarla ilgili giderler doğrudan mali tablolara alõnõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Haklarõn Birleştirilmesi 

 
Haklarõn birleştirilmesi 
 Madde 323. Bazõ istisnai durumlarda iktisap edenin belirlenmesi mümkün 

olmayabilir. Birleşen işletmelerin hissedarlarõ, birleşme sonucunda oluşan işletmenin net 
varlõk ve faaliyetlerinin tamamõ veya tamamõna yakõn kõsmõ üzerindeki kontrolü eşit haklara 
sahip olarak paylaşabilirler. Buna ek olarak birleşen işletmelerin yöneticileri yeni şirkette de 
görev alõrlar. Sonuçta, birleşen işletmelerin hissedarlarõ, riskleri ve menfaatleri karşõlõklõ 
olarak paylaşõrlar. Bu tür işletme birleşmeleri haklarõn birleştirilmesi olarak kabul edilir. 

 Birleşme sonucunda oluşan işletmenin risk ve getirilerinin ortak paylaşõldõğõnõn 
varsayõlabilmesi için, birleşen işletmelerin oy hakkõna sahip hisselerinin tamamõ veya 
tamamõna yakõn kõsmõnõn değiştirilmiş ve ortak bir havuzda birleştirilmiş olmasõ, bir 
işletmenin makul değerinin diğer işletmenin makul değerinden önemli ölçüde farklõlõk 
göstermemesi veya birleşmeden sonra işletmelerin hissedarlarõnõn yeni işletmede birleşme 
öncesiyle aynõ oranda oy hakkõna sahip olmasõ gerekmektedir.  

 Birleşen işletmelerin makul değerlerinde veya değişime konu olan oy hakkõna 
sahip hisselerinde, nispi eşitliğin azaldõğõ, birleşmeden önce veya sonra yapõlan anlaşmalarla 
bir grup hissedara diğerlerine göre avantaj sağlandõğõ ve birleşmede bir tarafõn yeni 
işletmenin sermayesindeki payõnõn o işletmenin birleşme öncesi faaliyetlerinin birleşme 
sonrasõndaki performansõna bağlõ olduğu durumlarda, risklerin ve menfaatlerin ortak 
paylaşõmõ azaldõğõndan, iktisap edenin belirlenebilmesi ihtimali artar.  

 
Haklarõn birleştirilmesinin muhasebeleştirilmesi 
Madde 324. Haklarõn birleştirilmesi, çõkarlarõn havuzlanmasõ yöntemiyle 

muhasebeleştirilir.  
Çõkarlarõn havuzlanmasõ yönteminde, birleşik işletmenin birleşme sonrasõndaki 

mali tablolarõ, söz konusu işletmelerin, birleşmenin olduğu dönemde ve karşõlaştõrmalõ 
rakamlarõn sunulduğu önceki diğer dönemlerden itibaren birleşmiş olduğu varsayõmõ 
yapõlarak hazõrlanõr. Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen haklarõn birleştirilmesine taraf 
olan bir işletmenin mali tablolarõ yeni işletmenin mali tablolarõna dahil edilmez. 

İhraç edilen hisse senetleri (ve varsa ilave nakit veya diğer varlõklar biçimindeki ek 
bedele) ile bünyeye katõlan şirketin sermayesi arasõndaki fark, öz sermayede düzeltme 
yapõlmak suretiyle muhasebeleştirilir.  

Haklarõn birleştirilmesinde özü itibarõyla, herhangi bir iktisap meydana 
gelmemekte ve işletme birleşmesi öncesinde mevcut risk ve menfaatlerin birleşme 
sonrasõnda da müşterek olarak paylaşõmõ devam etmektedir. Çõkarlarõn havuzlanmasõ 
yöntemi bu birleşmeyi, cari ve önceki dönemlerin tümünde, birleşen işletmeleri grubun bir 
parçasõymõş gibi varsayarak muhasebeleştirir. Böylelikle birleşmeye katõlan işletmelerin 
mali tablolarõnõn toplulaştõrõlmasõyla oluşturulan yeni birleşik işletmenin mali tablolarõnda 
sadece küçük değişikliklerin yapõlmasõ gerekli olur. 
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Haklarõn birleştirilmesi sonucunda tek bir işletme oluştuğundan, birleşik yeni 
işletme tarafõndan ortak muhasebe politikalarõ uygulanõr. Bu sebeple birleşik yeni işletme 
birleşen veya devrolan şirketlerin varlõklarõnõ, borçlarõnõ ve sermayesini, kayõtlarõna alõrken 
bu şirketlerde bulunan kayõtlõ değerlerini göz önüne alõr. Ancak bu değerler üzerinde ortak 
muhasebe politikalarõnõn gerektirdiği düzeltme işlemlerini mali tablo düzenlenen tüm 
dönemler için tutarlõ bir şekilde uygulanõr. Bu yöntemde bir şerefiye veya negatif şerefiye 
oluşturulmaz. Birleşen işletmeler arasõndaki işlemler mahsup edilir, birleşik işletmenin mali 
tablolarõnda gösterilmez. 

Birleşme işlemleri ile ilgili masraflar (kayõt ve tescil ücretini, hissedarlara sunulan 
bilginin oluşturulma maliyetini, danõşmanlõk giderlerini, ve işletme birleşmesinin oluşumuna 
katkõda bulunan çalõşanlarõn verdiği hizmet masraflarõ) ait olduklarõ dönemde gider olarak 
kaydedilir.  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Vergiler ve Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kurum kazancõ üzerinden hesaplanan vergiler 
 Madde 325. Birleşme işlemlerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi borç ya da 

alacaklarõ bu Tebliğin �Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� Kõsmõnda yer alan 
hükümler çerçevesinde mali tablolara alõnõr. 

 İktisap edilen işletme tarafõndan tanõmlanabilir bir varlõk olarak mali tablolara 
alõnmamõş, vergi zararlarõnõn gelecek dönemlere taşõnabilmesi sonucu ortaya çõkan vergi 
avantajõ ve diğer ertelenmiş vergi varlõklarõ, daha sonra realize edilebilir. Böyle bir durumda, 
iktisap eden bu kazancõnõ, bu Tebliğin �Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� 
Kõsmõna uygun olarak gelir olarak mali tablolara alõr. Buna ilave olarak iktisap eden, 

a) Şerefiyenin brüt kayõtlõ değerini ve bununla ilgili birikmiş itfa tutarõnõ, elde etme 
tarihi itibarõyla, ertelenmiş vergi varlõklarõnõn tanõmlanabilir bir varlõk olarak mali tablolara 
alõnsaydõ olacak olan durum dikkate alarak yeniden ayarlar, ve  

b) Net şerefiyenin kayõtlõ değerindeki azalmayõ gider olarak mali tablolara alõr. 
 Ancak bu şekilde işlem yapõlmasõ sonucunda, negatif şerefiye oluşturulmaz ve 

varsa negatif şerefiyenin tutarõ artõrõlmaz.  
 
Kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 326. Birleşme işlemlerinde, birleşmenin gerçekleştiği döneme ait mali  

tablolarda aşağõdaki açõklamalar yapõlõr: 
a) İşletmelerin unvanõ ve kõsa bir tanõmõ,  
b) Kullanõlan muhasebe yöntemi, 
c) Muhasebe açõsõndan, birleşmenin gerçekleştiği tarih, 
d) İşletmenin elden çõkarmaya karar verdiği faaliyetler. 
Yukarõda belirtilenlere ilave olarak, iktisap yöntemine göre muhasebeleştirilen 

işletme birleşmeleri için, İktisabõn gerçekleştiği döneme ait mali tablolarda aşağõdaki 
açõklamalar da yapõlõr. 

a) İktisap edilen oy hakkõna sahip hisselerin yüzdesi,  
b) İktisap maliyeti ve iktisap için verilen kõymetin veya şarta bağlõ olarak 

ödenebilir olan tutarlarõn tanõmõ. 
Şerefiye için mali tablolarda  aşağõdaki hususlar açõklanõr:  
a) Uygulanan itfa süresi, 
b) Şerefiye 20 yõldan uzun bir süre içinde itfa ediliyorsa, şerefiyenin faydalõ 

ömrünün 20 yõlõ aşmayacağõ varsayõmõnõn geçersiz olmasõnõn sebepleri (Bu sebepler 
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açõklanõrken şerefiyenin faydalõ ömrünün belirlenmesinde önemli rol oynayan faktörler de 
belirtilir), 

c) Şerefiyenin itfasõnda normal itfa yöntemi kullanõlmadõysa, uygulanan yöntem ve 
bu yöntemin uygun görülme sebepleri, 

d) Şerefiye itfa tutarlarõnõn dahil edildiği gelir tablosu kalemleri, 
e) Şerefiyenin kayõtlõ değerinin dönem başõ ve dönem sonu bakiye ve dönem içi 

hareketleri ile birlikte aşağõdaki bilgiler;  
                    1-Dönem başõndaki brüt değer ve birikmiş itfa tutarõ (değer düşüklüğü karşõlõğõ 
eklenmiş haliyle), 
                    2-Dönem içinde belirlenen ilave şerefiye, 
                    3-Tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn değerlerindeki değişiklikler veya bu varlõk 
ve borçlarõn sonradan tanõmlanmasõ sonucunda ortaya çõkan düzeltmeler, 
                    4-Dönem içinde ilgili olduğu işletmenin tamamen veya kõsmen elden 
çõkartõlmasõ nedeniyle mali tablolardan çõkarõlan şerefiye tutarõ, 
                   5-Dönem içinde gerçekleşen itfa tutarõ, 
                   6-Varsa, dönem içinde gerçekleşen değer düşüklüğü zararlarõ, 
                   7-Dönem içinde kapatõlan değer düşüklüğü zararlarõ, 
                   8-Varsa, dönem içinde kayõtlõ değerde meydana gelen diğer değişiklikler,  
                   9-Dönem sonundaki brüt değer ve birikmiş itfa tutarlarõ (değer düşüklüğü 
karşõlõğõ eklenmiş haliyle), 

İşletmeler, şerefiye ile ilgili olarak ayrõca bu Tebliğin �Varlõklarda Değer 
Düşüklüğü� Kõsmõnda öngörülen açõklamalarõ yaparlar. Şerefiyenin değer kaybetmesi ile 
ilgili bilgileri de dipnotlarda açõklarlar.  

Negatif şerefiye için mali tablolarda aşağõdaki açõklamalar yapõlõr: 
a) Negatif şerefiyenin bu Kõsõmdaki �Negatif şerefiyenin mali tablolara alõnmasõ ve 

değerlenmesi� başlõklõ maddesinde belirtilen gerekçelerle ortaya çõkmasõ durumunda 
gelecekte oluşmasõ beklenen tahmini zarar ve giderlerin niteliği, tutarõ ve zamanlamasõ, 

b) Negatif şerefiyenin gelir olarak mali tablolara alõnacağõ süre, 
c) Negatif şerefiyenin gelir tablosunda kaydedildiği kalem, 
d) Negatif şerefiyenin kayõtlõ değerinin dönem başõ ve dönem sonu bakiye ve 

dönem içi hareketleri ile birlikte aşağõdaki bilgiler;  
                    1-Dönem başõndaki negatif şerefiyenin brüt değeri ve o ana kadar gelir olarak 
kaydedilen birikmiş itfa tutarlarõ, 
                    2-Dönem içinde mali tablolara alõnan ilave negatif şerefiye tutarõ, 
                    3-Tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn değerlerindeki değişiklikler veya bu varlõk 
ve borçlarõn sonradan tanõmlanmasõ sonucunda yapõlan düzeltmeler, 
                    4-Dönem içinde ilgili olduğu işletmenin tamamen veya kõsmen elden 
çõkarõlmasõ nedeniyle kapatõlan negatif şerefiye tutarõ, 
                    5-Negatif şerefiyenin bu Kõsõmdaki hükümler çerçevesinde gelecekte oluşmasõ 
beklenen gider ve zararlarla ilgili olmasõ ve negatif şerefiyenin bu zararlarõn 
gerçekleşmesine bağlõ olarak mali tablolara alõnmasõ uygulanmasõnõn yapõldõğõ durumda, bu 
şekilde mali tablolara alõnan tutarlarõ ayrõca göstermek suretiyle, dönem içinde gelir olarak 
yazõlan negatif şerefiye tutarõ  
                    6-Dönem içinde kayõtlõ değerlerde meydana gelen diğer değişiklikler,   
                    7-Dönem sonundaki negatif şerefiyenin brüt değeri ve o ana kadar gelir 
kaydedilmiş olan birikmiş itfa tutarlarõ. 

Bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� 
Kõsmõnda belirtilen açõklama, gereklilikleri, iktisap edilenin faaliyetlerinin azaltõlmasõ veya 
durdurulmasõna ilişkin ayrõlan karşõlõklara uygulanõr. Bu karşõlõklar, söz konusu Kõsõm 
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çerçevesinde ayrõca açõklanmasõ gerekli bir karşõlõk grubu olarak değerlendirilir. Buna ilave 
olarak her şirket birleşimi için bu karşõlõklarõn toplam kayõtlõ değerleri açõklanõr.  

Bir iktisapta, tanõmlanabilir varlõk ve borçlarõn veya satõn alma karşõlõğõnda verilen 
şeylerin makul değerleri iktisabõn gerçekleştiği dönem sonunda geçici olarak 
belirlenebiliyorsa, bu husus sebepleri ile birlikte açõklanõr. Geçici olarak belirlenen makul 
değerlerle ilgili olarak sonradan yapõlan düzeltmeler söz konusu olduğunda, bu düzeltmeler 
ilgili olduğu dönemde açõklanõr.  

Haklarõn birleştirilmesinde aşağõdaki ilave açõklamalar yapõlõr: 
a) Çõkarõlan hisselerin tanõm ve sayõsõ ve değişime konu olan oy hakkõna sahip 

hisse senetlerinin her bir işletmenin oy hakkõna sahip hisselerine oranõ,  
b) Her bir işletme tarafõndan birleşime katõlan varlõklarõn ve borçlarõn miktarlarõ,  
c) Faaliyet sonuçlarõ birleşik yeni işletmenin mali tablolarõnda yer alan işletmelerin 

birleşme öncesi satõş gelirleri, diğer gelirleri, olağanüstü gelirleri ve kar ya da zararõ.  
Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen işletme birleşmeleriyle ilgili olarak da 

yukarõda sayõlan bilgiler açõklanõr. Bu bilgilerin açõklanmasõ aşõrõ maliyetlere veya çabalara 
katlanõlmasõna neden olacaksa açõklama yapõlamayabilir ve bu husus dipnotlarda açõklanõr. 

Konsolide mali tablolarla ilgili genel dipnot ve açõklamalar �Konsolide Mali 
Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştirakler� Kõsmõ 
çerçevesinde açõklanmaktadõr. 

Açõklanmamalarõ halinde finansal tablolarõ kullanacak kişi ve kurumlarõn doğru 
değerlendirmeler yapmalarõnõ ve karar almalarõnõ etkileyecek kadar önemli olduklarõ 
takdirde, bilanço tarihinden sonra ve taraflardan birinin finansal tablolarõnõn onaylanarak 
yayõnlanmasõndan önce gerçekleşen birleşme açõklanmalõdõr.  

 
ONÜÇÜNCÜ KISIM 

KONSOLİDE MALİ TABLOLAR, 
BAĞLI ORTAKLIKLAR, MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER 

VE İŞTİRAKLER 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 327. Bu Kõsmõn amacõ, konsolide mali tablolarõn hazõrlanmasõ ve ilgililere 

sunulmasõ, iştiraklerde, bağlõ veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki pay sahipliğinin 
muhasebeleştirilmesi, konsolide olmayan mali tablolarõn hazõrlanmasõna ilişkin usul ve 
esaslarõ belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 328. İşletmeler, konsolide mali tablo düzenlemede, bağlõ ortaklõklar, 

iştirakler, ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki pay sahipliğini muhasebeleştirmede, 
konsolide olmayan mali tablo düzenlemede bu Kõsõmdaki hükümlere uyarlar. 

 
Tanõmlar  
Madde 329. Bu Kõsõmda geçen: 
Kontrol: Ana ortaklõğõn, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacõyla 

söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarõ ile ilgili kararlarõnda tek başõna etkin 
rol oynama gücünü, 

Ana ortaklõk: Bir başka ortaklõğõn bağlõ ortaklõğõ durumunda olsun ya da olmasõn, 
bağlõ ortaklõğõ bulunan işletmeleri,  
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Grup: Ana ortaklõk ve tüm bağlõ ortaklõklarõ, 
Bağlõ ortaklõk: Ana ortaklõk tarafõndan kontrol edilen işletmeyi, 
Müşterek yönetime tabi teşebbüsler: Yönetimi, iki veya daha fazla tarafça, bir 

sözleşme çerçevesinde birlikte paylaşõlan işletmeleri veya ekonomik faaliyetleri, 
Müşterek kontrol: Bir ekonomik faaliyetin sözleşmeler çerçevesinde kontrolünün 

iki veya daha fazla tarafça paylaşõlmasõnõ,  
Müteşebbis: Müşterek yönetime tabi bir teşebbüste, yönetimi birlikte kontrol eden 

taraflarõ, 
Müşterek yönetime tabi teşebbüste yatõrõmcõ: Müşterek yönetime tabi 

teşebbüste müteşebbis olmayan diğer taraflarõ, 
İştirak: İşletmenin önemli derecede etkide bulunduğu, bağlõ ortaklõk ve müşterek 

yönetime tabi teşebbüsler dõşõnda kalan işletmeleri, 
Önemli derecede etki: Bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarõna ilişkin 

kararlarõ üzerinde kontrol yetkisi olmaksõzõn katõlma yetkisini, 
Tam konsolidasyon yöntemi: Konsolidasyon kapsamõndaki ana ortaklõk ve bağlõ 

ortaklõklara ait mali tablolarda yer alan varlõk, borç, öz sermaye, gelir ve giderlerin bir bütün 
olarak bir işletme tarafõndan gerçekleşmiş gibi bu tebliğdeki ilkeler çerçevesinde konsolide 
mali tablolarda gösterilme yöntemini, 

Oransal konsolidasyon yöntemi: Müşterek yönetime tabi teşebbüse ait mali 
tablolarda yer alan varlõk, borç, öz sermaye, gelir ve giderlerin müteşebbis ve bunun bağlõ 
ortaklõklarõnõn sahip olduğu payõn yüzdesi ile konsolidasyona tabi tutulmasõ ve buna uygun 
konsolidasyon düzeltmelerinin yapõlarak bu tebliğdeki ilgili hükümler çerçevesinde 
konsolide mali tablolarõn hazõrlanmasõ yöntemini, 

Öz sermaye yöntemi: İştiraklerin ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin 
başlangõçta elde etme maliyeti ile kaydedilerek, bu tutarõn iştirakin net varlõklarõnda iştirak 
edenin veya müteşebbisin payõna düşen kõsmõ gösterecek şekilde artõrõlmasõ veya azaltõlmasõ 
suretiyle mali tablolara yansõtõldõğõ ve böylelikle iştirak edenin veya müteşebbisin kar veya 
zararõnda, iştirakin veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerin karõndan veya zararõndan 
paylarõna düşen kõsmõn yer aldõğõ bu Tebliğde tanõmlanan yöntemi, 

Ana ortaklõk dõşõ öz sermaye: Konsolide bilançoda, bağlõ ortaklõklarõn net 
varlõklarõndan ana ortaklõğõn doğrudan ve/veya dolaylõ kontrolü dõşõnda kalan paylara isabet 
eden kõsmõ, 

Ana ortaklõk dõşõ kâr - zarar: Konsolide gelir tablosunda, bağlõ ortaklõklarõn net 
dönem kârlarõndan veya zararlarõndan ana ortaklõğõn doğrudan ve/veya dolaylõ kontrolü 
dõşõnda kalan paylara isabet eden kõsmõ, 

Konsolide mali tablolar: Grubun ana ortaklõğõn unvanõ altõnda düzenlenen mali 
tablosu,  

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Konsolidasyon ve Bazõ Ortak Hükümler 

 
Kontrolün varlõğõnõn belirlenmesi 
Madde 330. Ana ortaklõğõn doğrudan veya bağlõ ortaklõklarõ vasõtasõyla dolaylõ 

olarak bir ortaklõktaki oy haklarõnõn yarõdan fazlasõnõ kontrol etmesi durumunda, aksini 
kanõtlayan açõk deliller olmadõkça, kontrolün var olduğu kabul edilir. Oy haklarõndan 
yarõdan daha azõ kontrol edilmekle beraber, aşağõdaki şartlardan birinin varlõğõ halinde de 
kontrolün var olduğu kabul edilir: 

a) Diğer pay sahipleriyle yapõlan anlaşma gereği oy hakkõnõn yarõdan fazlasõnõn 
kontrol edilmesi, 
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b) Bir düzenleme veya sözleşme gereği, işletmenin finansal ve faaliyet 
politikalarõnõ idare etme yetkisini haiz olunmasõ, 

c) İşletmenin yönetim kurulu veya bu haklarõ haiz yürütme organõnõn üyelerinin 
çoğunluğunu atama veya görevden alma gücüne sahip olunmasõ, 

d) Yönetim kurulunda veya bu haklarõ haiz yürütme organõnda oylarõn 
çoğunluğunu kontrol etme gücünün elde bulundurulmasõ. 

İlgili işletmenin iflas aşamasõnda olmasõ veya diğer yasal yeniden yapõlandõrma 
uygulamalarõna konu olmasõ veya ana ortaklõğa fon transfer etmesini kõsõtlayan uzun vadeli 
kõsõtlar altõnda faaliyet göstermesi durumunda kontrolün ortadan kalktõğõ kabul edilebilir.  

İşletmenin finansal ve faaliyet politikalarõnõ idare etme yetkisinin bulunup 
bulunmadõğõnõn değerlendirilmesinde, oy hakkõnõ haiz adi hisse senetleri ile değiştirilebilir 
durumda olan finansal araçlar da dikkate alõnõr. Konsolidasyon uygulamasõnda söz konusu 
finansal araçlar bu Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca muhasebeleştirilir. 
Bu fõkradaki hükümler, müşterek kontrol için de geçerlidir. 

 
Konsolidasyon kapsamõna alõnacak işletmeler 
Madde 331. Bu Tebliğde belirtilen istisnalar dõşõnda, konsolide mali tablo 

hazõrlamakla yükümlü olan işletmeler, tüm bağlõ ortaklõk ve müşterek yönetime tabi 
teşebbüslerini konsolide mali tablolarõna alõr.  

 
Konsolidasyon kapsamõ dõşõnda tutulma şartlarõ 
Madde 332. Gelecek oniki ay içinde elden çõkarõlmak amacõyla elde bulundurulan 

bağlõ ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler konsolidasyona tabi tutulmayabilir. 
Bunun yanõnda, gerek ilgili işletmenin toplam aktif, hasõlat, bilanço dõşõ 

yükümlülükler vb. mali tablo büyüklükleri bakõmõndan küçük olmasõ gerekse faaliyet 
hacminin düşük olmasõ gibi nedenlerle, konsolide mali tablolarõ önemli ölçüde etkilemeyen 
işletmeler de konsolidasyon kapsamõ dõşõnda tutulabilir. Ancak, konsolidasyon kapsamõ 
dõşõnda tutulma şartlarõnõ sağlayan birden fazla işletmenin bulunmasõ ve söz konusu 
işletmelerin konsolide mali tablolara olan toplam etkilerinin önemli olmasõ halinde, bunlar 
toplu olarak değerlendirilir. 

Bu şekilde konsolidasyon kapsamõ dõşõnda tutulan bağlõ ortaklõklar,  bu Tebliğin 
�Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümler çerçevesinde, makul değerleri ile 
değerlemeye tabi tutulur ve makul değerlerindeki değişim dönemin gelir tablosu ile 
ilişkilendirilir. 

 
Konsolide mali tablolarõn düzenlenmesinde genel esaslar ve bu esaslarõn öz 

sermaye ve oransal konsolidasyon yönteminde kullanõlmasõ 
Madde 333. Konsolide mali tablolarõn hazõrlanmasõnda aşağõdaki esaslara uyulur. 

Ayrõca belirtilmesi halinde söz konusu hususlar, öz sermaye yöntemi ve oransal 
konsolidasyon yöntemi için de geçerlidir. 

a) Bu Kõsõmda açõkça istisna edilmedikçe, bağlõ ortaklõklar, tam konsolidasyon 
yöntemi; müşterek yönetime tabi teşebbüsler, oransal konsolidasyon yöntemi veya öz 
sermaye yöntemi; iştirakler öz sermaye yöntemine göre değerlenir. 

b) Konsolide mali tablolarõn, bu Kõsõmdaki hükümlere uygun şekilde düzenlenmesi 
ve konsolidasyona tabi ortaklõklarõn bir bütün olarak varlõklarõnõ, kaynaklarõnõ ve faaliyet 
sonuçlarõnõ tam ve doğru yansõtmasõ esastõr. 

c) Konsolidasyona tabi ortaklõklarõn mali tablolarõ benzer işlemler için benzer 
muhasebe politikalarõ benimsenerek düzenlenir. Bağlõ ortaklõklarõn mali tablolarõnõn farklõ 
muhasebe politikalarõ düzenlenerek hazõrlanmasõ durumunda, muhasebe politikalarõnõn 
neden olduğu farklõlõklar bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde ortak muhasebe politikalarõ 
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uygulanarak konsolide mali tablolarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda giderilir. Muhasebe 
politikalarõnõn neden olduğu farklõlõklarõn tam olarak hesaplanmasõ imkansõz ise, düzeltme 
işlemi belli varsayõm ve tahminlere göre yapõlõr ve bu varsayõm ve tahminler dipnotlarda 
açõklanõr. Bu hüküm öz sermaye yöntemi ve oransal konsolidasyon yöntemi ile 
muhasebeleştirilecek işletmeler için de geçerlidir. 

d) Bağlõ ortaklõk, iştirak veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerin öz sermaye 
yöntemi, oransal konsolidasyon veya tam konsolidasyon yöntemine göre 
muhasebeleştirilmesinde, söz konusu işletmelerin mali tablo tarihi ve kapsadõğõ dönemin, ana 
ortaklõğõn mali tablo tarihi ve kapsadõğõ dönemle aynõ olmasõ esastõr. Ancak, ana ortaklõk ile  bağlõ 
ortaklõk, iştirak ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin hesap dönemlerinin kapanõş tarihleri 
arasõnda üç aydan az süre olmasõ ve bu süre zarfõnda gerçekleşen önemli işlem ve olaylarõn ilgili 
mali tablolara yansõtõlmasõ şartõyla, söz konusu tablolar da ana ortaklõğõn konsolide mali 
tablolarõnõn hazõrlanmasõnda kullanõlabilir. Farkõn üç aydan fazla olmasõ durumunda, ana 
ortaklõk bilançosu için bağlõ ortaklõk, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştirak için bu 
Tebliğdeki ara mali tablolara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, ana ortaklõğõn hesap dönemi 
esas alõnarak hazõrlanacak ara mali tablolar kullanõlõr.  

e) Yabancõ ülkelerde faaliyet gösteren bağlõ ortaklõklara ve müşterek yönetime tabi 
teşebbüslere ilişkin hükümler saklõdõr. 

 
Konsolide bilançonun düzenlenmesine ilişkin esaslar 
Madde 334. Konsolide bilançonun düzenlenmesinde aşağõdaki esaslara uyulmasõ 

zorunludur. 
a) Ana ortaklõk ile bağlõ ortaklõklarõn tüm bilanço kalemleri toplanõr. 
b) Konsolidasyon kapsamõndaki ortaklõğõn bağlõ ortaklõk veya müşterek yönetime tabi 

teşebbüs haline geldiği tarih itibarõyla ve daha sonraki pay alõmlarõnda bir defaya mahsus olmak 
üzere, ana ortaklõğõn bağlõ ortaklõğõn veya müşterek yönetime tabi teşebbüsün sermayesinde sahip 
olduğu paylarõn elde etme maliyeti, bu paylarõn alõm tarihi itibariyle bağlõ ortaklõğõn veya 
müşterek yönetime tabi teşebbüsün makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki öz 
sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Şerefiyenin muhasebeleştirilmesinde bu 
Tebliğin �İşletme Birleşmeleri� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen ilgili hükümlere uyulur. Önceki 
dönemlerde elde edilen bağlõ ortaklõklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler için gerekli 
şerefiye ve itfa payõ hesaplamalarõ yapõlarak sonuçlar birikmiş kar/zarar ile ilişkilendirilir. 

c) Bağlõ ortaklõğõn ana ortaklõğõn bilançosundaki kayõtlõ değeri ile, ana ortaklõğõn 
bağlõ ortaklõklarõn öz sermayesindeki payõ karşõlõklõ olarak birbirinden indirilir. 

d) Yapõlan toplama işleminde, tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklõklarõn 
birbirlerinden olan alacak ve borçlarõ karşõlõklõ indirilir. Ortaklõklar, birbirlerinin 
borçlanmayõ temsil eden menkul kõymetlerine veya kõymetli evrakõna sahiplerse, söz konusu 
menkul kõymetler ve kõymetli evrak da indirime tabi tutulur. 

e) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklõklarõn birbirlerinden satõn almõş 
olduklarõ cari ve cari olmayan varlõklar, bu varlõklarõn tam konsolidasyon yöntemine tabi 
ortaklõklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini  sağlayacak düzeltmeler 
yapõlmak suretiyle bulunan tutarlarõ üzerinden konsolide bilançoda yer alõr. 

f) Grup içinde satõşa konu olan stoklar bu Kõsõmdaki düzeltmeler yapõldõktan sonra  
konsolide bilançoda izlenir. İlk madde ve malzeme, yarõ mamul, ara mamul, mamul ve 
emtianõn satõş işlemi sonunda stoklarda kalan tutarõn ve/veya kâr-zararõn tespitinin imkansõz 
olduğu durumlarda bu hesaplama uygun varsayõmlar kullanõlarak yapõlõr ve kullanõlan 
varsayõmlar dipnotlarda açõklanõr. 

g) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklõklarõn kendi aralarõnda alõm-satõma 
konu olan amortismana tabi iktisadi kõymetlerin, tam konsolidasyon yöntemine tabi 
ortaklõklar arasõndaki işlem nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemlerinden arõndõrõlarak 
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konsolide mali tablolara yansõtõlmasõnõ sağlamak üzere, satõş kâr-zararõnõn yanõ sõra, satõş 
nedeniyle doğan yeni  şartlarda yapõlan hesaplamalarla satõş öncesi şartlarõn devamõ 
niteliğindeki hesaplamalar arasõndaki amortisman farklarõ ile bu Tebliğde müsaade edilmesi 
şartõyla yeniden değerleme yapõlmasõ halinde yeniden değerleme değer artõş fonu farklarõ da 
ilgili hesaplarla karşõlõklõ mahsup edilir. 

h) Grup içi bakiyeler, işlemler, kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi 
işlemler nedeniyle oluşan ve stoklar ve cari olmayan varlõklar gibi varlõklarõn maliyetine 
alõnan kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi işlemlerden oluşan zararlar, ilgili 
varlõklarda bir değer düşüklüğünün oluştuğunun göstergesi olarak değerlendirilir. 

i) Konsolide bilançonun ödenmiş/çõkarõlmõş sermayesi ilke olarak ana ortaklõğõn 
ödenmiş/çõkarõlmõş sermayesidir; konsolide bilançoda bağlõ ortaklõklarõn ödenmiş/çõkarõlmõş 
sermayesi yer almaz. Ancak, bağlõ ortaklõklarõn ana ortaklõkta pay sahibi olmalarõ 
durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çõkarõlmõş sermayesi, ana ortaklõğõn 
ödenmiş/çõkarõlmõş sermayesinden daha az olabilir. 

j) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklõklarõn birbirlerine sermaye 
taahhütlerinden kaynaklanan borçlarõnõn bulunmasõ halinde bu borçlar, ilgili olduklarõ 
ödenmemiş sermaye ve varsa emisyon primi alacaklarõndan indirilerek tasfiye edilir. 

k) Konsolidasyon kapsamõndaki bağlõ ortaklõklarõn ödenmiş/çõkarõlmõş sermaye 
dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklõk ve bağlõ ortaklõklar dõşõ 
paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda öz sermaye hesap grubundan 
önce �Ana Ortaklõk Dõşõ Öz sermaye� hesap grubu adõyla gösterilir. 

l) Bir bağlõ ortaklõkla ilgili olarak ana ortaklõk dõşõ paya isabet eden zararõn tutarõ, 
bağlõ ortaklõktaki ana ortaklõk dõşõ pay tutarõnõ aşabilir. Bu durumda, ana ortaklõk dõşõ pay 
sahiplerinin zararõ karşõlamaya yönelik herhangi bir bağlayõcõ yükümlülüğün olmasõ ve 
zararõ karşõlamak için gerekli ilave yatõrõmlarõ yapabilme gücünün yeterli olmamasõ halinde, 
söz konusu fazla kõsõm ana ortaklõğõn bağlõ ortaklõktaki payõndan mahsup edilir. 
Konsolidasyona tabi ortaklõğõn daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen 
tutarlara ulaşõlõncaya kadar tüm karlar ana ortaklõğõn payõna ilave edilir. 

 
Konsolide gelir tablosunun düzenlenmesine ilişkin esaslar 
Madde 335. Konsolide gelir tablosunun düzenlenmesinde aşağõdaki esaslara 

uyulmasõ zorunludur. 
a) Ana ortaklõk ile bağlõ ortaklõklarõn gelir tablosu kalemleri ayrõ ayrõ toplanõr. 

Hesap dönemi içinde elde edilen bağlõ ortaklõklar için gelir tablosu kalemlerinin 
toplanmasõnda bağlõ ortaklõğõn elde edildiği tarih esas alõnõr. 

b) Yapõlan toplama işleminde tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklõklarõn 
birbirinden yapmõş olduklarõ mal ve hizmet satõşlarõ, toplam satõş tutarõndan ve satõlan mal 
maliyetinden indirilir. Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklõklarõn stoklarõna ilişkin bu 
ortaklõklar arasõndaki mal alõm-satõmõndan doğan kâr, konsolide mali tablolarda stoklardan 
düşülerek satõlan malõn maliyetine eklenir; zarar ise stoklara eklenerek satõlan malõn 
maliyetinden düşülür. 

c) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklõklarõn birbirleriyle olan işlemleri 
nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarla karşõlõklõ mahsup edilir. 

d) Konsolidasyona tabi ortaklõklar arasõnda amortismana tabi iktisadi kõymet alõm 
satõmõna ilişkin kâr-zarar ve amortisman farklarõnõn hesaplanmasõnda, bu Kõsõmdaki 
hükümler çerçevesinde ilgili varlõğõn grubun şirketlerine olan maliyeti esas alõnõr. 

e) Konsolidasyon kapsamõndaki bağlõ ortaklõklarõn net dönem kâr veya 
zararlarõndan tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklõklar dõşõndaki paylara isabet eden 
kõsõm, net konsolide kâr-zarardan önce �Ana Ortaklõk Dõşõ Kâr-Zarar� hesap grubu adõyla 
indirim veya artõrõm olarak gösterilir. 



 

 
179

f) Elden çõkarõlan bağlõ ortaklõğõn gelir ve giderleri, ana ortaklõğõn bağlõ ortaklõk 
üzerindeki kontrol gücünü kaybettiği tarih olan elde çõkarõlma tarihine kadar konsolide mali 
tablolara dahil edilir. Bağlõ ortaklõğõn elden çõkarõlmasõ durumunda, elde edilen gelir ile 
bağlõ ortaklõğõn konsolide mali tablolarda izlenen tutarõ arasõndaki fark ile varsa bu Tebliğin 
�Kur Değişiminin Etkileri� Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde doğrudan öz sermaye ile 
ilişkilendirilen döviz kuru dönüştürme farklarõ gelir tablosuna kazanç veya kayõp olarak 
yansõtõlõr 

 
Bağlõ ortaklõklarõn ve iştiraklerin bağlõ ortaklõk ve iştirak olma sõfatlarõnõ 

kaybetmeleri 
Madde 336. Bağlõ ortaklõklar, bağlõ ortaklõk olma sõfatlarõnõ kaybettikleri ve iştirak 

veya müşterek yönetime tabi teşebbüsler haline de gelmedikleri takdirde, bağlõ ortaklõk olma 
sõfatõnõ kaybettikleri tarih itibarõyla, bu Tebliğin �Finansal Araçlar� Kõsmõndaki hükümlere 
uygun olarak muhasebeleştirilir. 

Bağlõ ortaklõk sõfatõnõn kaybedilme tarihi itibariyle ilgili işletmenin kayõtlõ değeri, 
bu Tebliğin �Finansal Araçlar� Kõsmõndaki finansal varlõk olarak ilk defa değerlenmesi ile 
ilgili hükümler çerçevesinde maliyet olarak kabul edilir. 

Bu madde iştirak sõfatõnõ kaybeden iştiraklere de uygulanõr. 
 
Bağlõ ortaklõklarõn, iştiraklerin ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin 

konsolide olmayan mali tablolarda gösterimi 
Madde 337. Konsolide olmayan mali tablolar, bağlõ ortaklõklar, müşterek yönetime 

tabi teşebbüsler ve iştiraklerin tam konsolidasyon, oransal konsolidasyon ve öz sermaye 
yöntemine göre değil de bu tebliğde konsolide olmayan mali tablolarda gösterimine ilişkin 
hükümler çerçevesinde muhasebeleştirildiği mali tablolardõr. Bu tablolar işletmenin �ayrõ� 
mali tablolarõdõr. Kurul, konsolide mali tablo düzenleyen işletmelerden, konsolide olmayan 
mali tablo düzenlemelerini isteyebilir. Ayrõ mali tablolarda, konsolide mali tablolarda tam 
konsolidasyon, oransal konsolidasyon ve öz sermaye yöntemleri kullanõlarak gösterilen bağlõ 
ortaklõk, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştirakler elde etme maliyetleri üzerinden veya 
bu Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca gösterilir. 

Konsolide mali tablolarda, bu Tebliğin �Finansal Araçlar� Kõsmõnda yer alan 
hükümler çerçevesinde muhasebeleştirilen bağlõ ortaklõklar, iştirakler ve müşterek yönetime 
tabi teşebbüsler müteşebbis ile ana ortaklõğõn konsolide olmayan mali tablolarõnda da aynõ 
şekilde muhasebeleştirilir.  

 
Konsolide mali tablolarõn dipnotlarõ 
Madde 338. Konsolide mali tablolarõn dipnotlarõnda aşağõdaki açõklamalara yer 

verilir: 
a) Kontrolün geçici olmasõ nedeniyle konsolidasyona dahil edilmeyen ortaklõklar, 
b) Konsolidasyona dahil edilmeyen her bir bağlõ ortaklõğõn varlõk, yükümlülük, öz 

sermaye, hasõlat ve kar ve zararõnõ da içerecek şekilde özet finansal verileri, 
c) Doğrudan veya bağlõ ortaklõklar vasõtasõyla dolaylõ olarak oy hakkõnõn %50�sine 

sahip olunmamakla beraber, konsolidasyona dahil edilen işletmeler ile konsolide mali tablo 
düzenleyen işletme arasõndaki ilişkinin esasõ, 

d) Doğrudan veya bağlõ ortaklõklar vasõtasõyla dolaylõ olarak oy hakkõnõn %50�sine 
sahip olunmakla beraber, kontrolün olmadõğõ varsayõlarak konsolidasyona dahil edilmeyen 
işletmelerin konsolidasyona dahil edilmeme nedenleri, 

e) Konsolide mali tablolarõn hazõrlanmasõnda kullanõlan bağlõ ortaklõk mali 
tablolarõn bilanço tarihi ile söz konusu bağlõ ortaklõk mali tablolarõnõn bilanço tarihi ile 
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döneminin konsolide mali tablo hazõrlayan işletmenin bilanço tarihinden veya döneminden 
farklõ olmasõ durumunda bunun nedeni, 

f) Borçlarõn geri ödenmesi veya nakit temettü dağõtõlmasõ şeklinde, bağlõ ortaklõğõn 
ana ortaklõğa fon aktarmasõ ile ilgili olarak bir kõsõtlama varsa, bu kõsõtlamanõn esasõ ve 
boyutu, 

g) Konsolide mali tablolarõ önemli ölçüde etkileyen ya da bunlarõn açõk, 
yorumlanabilir ve anlaşõlabilir olmasõ bakõmõndan açõklanmasõ gerekli olan diğer bilgiler, 

h) Bu Kõsõmda dipnotlarda açõklanmasõ öngörülen diğer hususlar. 
 
Konsolide olmayan mali tablo düzenlenmesi durumunda, bunun dipnotlarõnda, 

bağlõ ortaklõk, iştirak ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin muhasebeleştirilme yöntemi 
hakkõnda bilgi verilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 
 
Müşterek yönetime tabi teşebbüslerin muhasebeleştirilmesi 
Madde 339. Müşterek yönetime tabi teşebbüsler, müteşebbisin konsolide mali 

tablolarõnda oransal konsolidasyon yöntemi veya öz sermaye yöntemi kullanõlarak gösterilir. 
Müteşebbisin bağlõ ortaklõklarõnõn olmamasõ bu gösterim şeklini değiştirmez. 

Oransal konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi 
işletmede müşterek kontrolün sona erdiği tarihten itibaren; öz sermaye yöntemine göre 
muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi işletmede, müşterek kontrolün sona erdiği veya 
önemli etkinin ortadan kalktõğõ tarihten itibaren bu yöntemlerin uygulanmasõna son verilir. 

 
Oransal konsolidasyon yönteminin uygulanmasõ 
Madde 340. Müşterek yönetime tabi teşebbüsün konsolide mali tablolarda 

gösteriminde oransal konsolidasyon yöntemi uygulanõr. 
Bu yöntem esas itibarõyla tam konsolidasyon yöntemi kapsamõnda yapõlan 

işlemlerle aynõdõr. Ancak, müşterek yönetim konsolidasyonu ile ilgili işlemlere başlanmadan 
önce, ilgili müşterek yönetime tabi teşebbüse ait bilanço ve gelir tablosuna ait büyüklükler 
müteşebbis ana ortaklõğõn doğrudan ve/veya bağlõ ortaklõklarõ vasõtasõyla sahip olduğu 
müşterek yönetime tabi işletmedeki pay yüzdesi kadar dikkate alõnarak, müteşebbis ana 
ortaklõğõn mali tablolarõndaki benzer kalemlerle birlikte toplanõr. Bu yöntemin yerine, mali 
tablolarda müteşebbisin müşterek yönetime tabi teşebbüsteki paylarõ ayrõ bir kalem olarak 
gösterilebilir. Bu işlemler sonucunda oluşturulan konsolide mali tablolarda ana ortaklõk dõşõ 
öz sermaye ve ana ortaklõk dõşõ kâr-zarar tutarlarõ bulunmaz. Her iki gösterim yöntemi de 
aynõ sonucu verir. 

Müşterek yönetime tabi teşebbüslerin konsolide olmayan mali tablolarda 
gösteriminde, öz sermaye yöntemi uygulanõr.  

Gelecek oniki ay içinde elden çõkarõlmasõ planlanan veya uzun süreli kõsõtlar 
altõnda faaliyet gösteren müşterek yönetime tabi teşebbüslerin konsolide ve konsolide 
olmayan mali tablolarda gösteriminde, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde bu gibi durumlar 
için konulan hükümler uygulanõr. 

 
Müşterek yönetime tabi teşebbüs ile müteşebbis arasõndaki işlemler 
Madde 341. Müşterek yönetime tabi işletme ile müteşebbis arasõndaki işlemlerin 

mali tablolara alõnmasõnda işlemin özü esas alõnõr. Bu çerçevede, müşterek yönetime tabi 
teşebbüse satõlan veya devredilen ve söz  konusu işletmede cari olmayan bir varlõkla ilgili 
karõn, sadece diğer müteşebbislere isabet eden kõsmõ dikkate alõnõr. Ancak bu şekilde bir 
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satõş neticesinde bir zararõn oluşmasõ ve bu zararõn ilgili varlõkta bir değer düşüklüğünün 
gerçekleştiği hususunda bir delil teşkil etmesi durumunda, söz konusu zararõn tamamõ mali 
tablolara alõnõr. 

Müşterek yönetime tabi bir işletmeden varlõk alõmõ sonucu müşterek yönetime tabi 
teşebbüste oluşan kardan müteşebbise düşen kõsmõ, ilgili varlõğõn bağõmsõz bir üçüncü kişiye 
satõlmasõna kadar mali tablolara alõnmaz. Bu şekilde bir işlem neticesinde oluşan zarardan 
müteşebbise düşen kõsõm mali tablolara alõnmaz. Ancak, bu zararõn ilgili varlõğõn değerinde 
düşme olduğunu gösterdiği durumlarda zarar derhal mali tablolara alõnõr.  

 
Yatõrõmcõnõn müşterek yönetime tabi teşebbüsteki paylarõnõ mali tablolarõnda 

gösterimi 
Madde 342. Müşterek yönetime tabi teşebbüste yatõrõmcõ, müşterek yönetime tabi 

işletmedeki paylarõnõ konsolide mali tablolarõnda, bu Tebliğin �Finansal Araçlar� 
Kõsmõndaki hükümlere göre muhasebeleştirir. Ancak yatõrõmcõnõn ilgili işletme üzerinde 
önemli ölçüde kontrolü varsa, söz konusu paylar konsolide mali tablolarda bu Kõsmõn 
iştiraklere ilişkin hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilir. Konsolide olmayan mali 
tablolarda, söz konusu yatõrõm maliyet bedeli üzerinden gösterilebilir. 

 
Müşterek yönetime tabi teşebbüslerle ilgili dipnotlar 
Madde 343. Müteşebbis, müşterek yönetime tabi teşebbüslerle ilgili olarak, 

aşağõdaki şarta bağlõ yükümlülükleri, diğer şarta bağlõ yükümlülüklerden ayrõ olarak 
dipnotlarda açõklar. Ancak zarar doğma ihtimalinin düşük olmasõ durumunda bu açõklamalar 
yapõlmayabilir: 

a) Müteşebbisin müşterek yönetime tabi teşebbüslerle ilgili olarak yüklendiği şarta 
bağlõ yükümlülük ile diğer müteşebbisler ile birlikte yüklenilen şarta bağlõ 
yükümlülüklerden işletmeye düşen pay, 

b) Müşterek yönetime tabi teşebbüslerin şarta bağlõ yükümlülüklerinden, işletmenin 
sorumlu olduğu kõsmõn tutarõ, 

c) Müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki diğer müteşebbislerin şarta bağlõ 
yükümlülüklerinden işletmenin sorumlu olduğu kõsõm, 

Müteşebbis, diğer taahhütlerinden ayrõ olarak aşağõdaki taahhütlerinin toplam 
tutarlarõnõ dipnotlarda açõklar: 

a) Müteşebbisin müşterek yönetime tabi teşebbüsteki payõ ile ilgili olarak taahhütte 
bulunduğu sermaye tutarõ ile diğer müteşebbisler ile ortak olarak taahhüt edilen sermaye 
tutarõndan işletmeye isabet eden payõn tutarõ, 

b) Müşterek yönetime tabi teşebbüsler tarafõndan taahhüt edilen sermaye tutarõnõn 
işletmeye isabet eden kõsmõ. 

Müteşebbisler, müşterek yönetime tabi teşebbüslerin önemlilerini ve bundaki 
paylarõ ile, cari varlõklar, cari olmayan varlõklar, kõsa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli 
yükümlülükler, gelir ve gider kalemleri itibariyle, söz konusu müşterek yönetime tabi 
teşebbüslerin paylarõnõ dipnotlarda açõklar.   

 
Öz sermaye ve oransal konsolidasyon yönteminin uygulanmayacağõ durumlar   
Madde 344. Alõm tarihinden itibaren oniki ay içerisinde elden çõkarõlmasõ 

amacõyla elde edilmiş olan iştirakler, müşterek yönetime tabi teşebbüsler, �Finansal Araçlar� 
Kõsmõndaki esaslara göre makul değerleri ile muhasebeleştirilir ve makul değerde meydana 
gelen değişiklikler gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

İştiraki yanõnda bağlõ ortaklõğõ da olmasõ nedeniyle konsolide mali tablo 
düzenleyen işletmeler, konsolide mali tablolarõnda iştiraklerini öz sermaye yöntemine göre 
muhasebeleştirir. Bağlõ ortaklõğõ olmamasõ nedeniyle konsolide mali tablo düzenlemeyen 
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işletmeler de iştiraklerini öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirir. Konsolide olmayan 
mali tablolara ilişkin bu Kõsõmda getirilen özel hükümler saklõdõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İştirakler 
 
Önemli derecede etki 
 Madde 345. Aksinin geçerli olduğuna dair kuvvetli deliller yoksa, aşağõdaki 

hususlarõn en az birinin varlõğõ durumunda, bir işletmenin diğeri üzerinde önemli derecede 
etkiye sahip olduğu sonucuna varõlõr: 

a) İşletmenin, doğrudan ve dolaylõ olarak diğer bir işletmenin oy hakkõnda %20 ve 
daha fazla paya sahip olmasõ, 

b) İşletmenin diğer işletmenin yönetim kurulunda veya bu haklarõ haiz yürütme 
organõnda temsil edilmesi, 

c) İşletmenin diğer işletmenin politika belirleme sürecine katõlmasõ, 
d) İşletmenin diğer işletme ile önemli büyüklükte işlemler yapmasõ, 
e) Yönetim personelinin ortak kullanõmõ, 
f) İşletmenin diğer işletmeye önemli miktarda teknik bilgi sağlamasõ, 
İlgili işletmenin iflas aşamasõnda olmasõ veya diğer yasal yeniden yapõlandõrma 

uygulamalarõna konu olmasõ veya ana ortaklõğa fon transfer etmesini kõsõtlayan uzun vadeli 
kõsõtlar altõnda faaliyet göstermesi durumunda kontrolün ortadan kalktõğõ kabul edilebilir.  

İşletmenin finansal ve faaliyet politikalarõnõ idare etme yetkisinin bulunup 
bulunmadõğõnõn değerlendirilmesinde, oy hakkõnõ haiz adi hisse senetleri ile değiştirilebilir 
durumda olan finansal araçlar da dikkate alõnõr. 

 
İştiraklerde öz sermaye yönteminin uygulanmasõ 
Madde 346. Öz sermaye yönteminin uygulanmasõnda, konsolidasyona ilişkin 

uygun prosedürler dikkate alõnõr. 
Bir grubun iştirakteki çõkarõ, o iştirakte ana ortaklõk ve diğer bağlõ ortaklõklarõnõn 

payõnõn toplamõdõr. Öz sermaye yönteminin uygulanmasõnda, ilgili iştirakte bağlõ 
ortaklõklarõn ve müşterek yönetime tabi teşebbüsün payõ ihmal edilir. Öz sermaye yöntemine 
göre muhasebeleştirilecek iştiraklerin iştiraki, bağlõ ortaklõğõ veya müşterek yönetime tabi 
teşebbüsünün varlõğõ halinde, iştirakteki net varlõk, kar veya zarar olarak iştirakin konsolide 
bilançosundaki tutarlar dikkate alõnõr. Bu şekilde işleme tabi tutulan iştiraklerde, ilgili 
iştirakin iştiraki, bağlõ ortaklõğõ ve müşterek yönetime tabi teşebbüsü tarafõndan uygulanan 
farklõ muhasebe politikalarõnõn etkileri giderilir. 

İştirakle ana ortaklõk ve ana ortaklõğõn konsolidasyona tabi bağlõ ortaklõklarõ 
arasõnda gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan karlar ve zararlar, ana ortaklõğõn iştirakteki 
payõ oranõnda elimine edilir. Ancak, bu işlemler neticesinde oluşan zararlar, işleme konu 
varlõğõn değerinde bir düşüklüğün gerçekleştiğini gösteriyorsa, elimine edilmez. 

İşletmelerin iştirak niteliği kazandõğõ tarih itibarõyla ve daha sonraki pay 
alõmlarõnda, bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklõğõn iştirakin sermayesinde sahip 
olduğu paylarõn elde etme değeri ile bu paylarõn iştirakin alõm tarihi itibariyle makul 
değerler esas alõnarak düzenlenmiş bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değer 
arasõnda oluşan şerefiyenin muhasebeleştirilmesinde bu Tebliğin �İşletme Birleşmeleri� başlõklõ 
Kõsmõnda düzenlenen ilgili hükümlere uyulur. Hesaplanan şerefiye tutarõna göre gerekli değer 
düzeltmeleri yapõldõktan sonra, mali tablolarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda bu tutar iştirakin öz 
sermayesinden ana ortaklõğõn payõna düşen kõsma isabet eden tutar kadar artõrõlõr veya 
azaltõlõr. Bu işlemlerde, elde etme maliyetine kõyasla öz sermaye payõna isabet eden tutarda 
meydana gelen artõşlar kâr, azalõşlar ise zarar olarak gelir tablosunda gösterilir. Öz 
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sermayedeki değişikliğin kâr veya zarar dõşõndaki öz sermaye kalemlerinden kaynaklanmasõ 
halinde ana ortaklõğõn öz sermayesinde de bu kalemlere ilişkin gerekli düzeltmeler yapõlõr. 
İştiraklerden tahsil edilen kâr paylarõ ilgili iştirak tutarõndan düşülür.  

İştirakin elde edilmesinden sonra, varlõklarõn iştirakin bilançosunda izlenen tutarõ 
ile şerefiyenin hesaplanmasõ sõrasõnda kullanõlan makul değerleri arasõndaki farkõn kar ve 
zarara olan etkisi, mali tablolar hazõrlanõrken dikkate alõnõr.    

İştirak eden ortaklõğõn, iştirakin zararlarõndaki payõ iştirakteki hakkõna eşit veya 
bundan fazla ise iştirak iz bedeli ile izlenir. Ana ortaklõğõn iştirakteki hakkõ, iştirakin öz 
sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda bilançoda görünen tutar ile özü 
itibariyle ana ortaklõğõn iştirakin öz sermayesinde payõnõ temsil eden diğer tutarlarõn 
toplamõdõr. Öngörülebilir gelecekte ifa edilmesi planlanmayan veya beklenmeyen uzun 
vadeli alacaklar ve benzeri kalemler, özü itibariyle ana ortaklõğõn iştirakin sermayesindeki 
bir payõnõ temsil etmekte olup, bu kalemlerin özü itibariye işleme tabi tutulmasõ şarttõr.  

Öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerle ilgili olarak, iştirak 
eden ortaklõğõn iştirakin zararõndaki payõnõn, iştirakteki adi payla temsil edilen yatõrõm 
tutarõnõ aşan kõsmõ, iştirak eden ortaklõğõn iştirakteki haklarõnõn diğer bileşenlerinden 
tasfiyeden pay alma önceliği dikkate alõnarak indirilir. Ayrõca, ana ortaklõk, bu Tebliğin 
�Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõ� uyarõnca, ana ortaklõğõn iştirakteki haklarõnõn diğer 
bileşenlerinde değer düşüklüğü ayrõlõp ayrõlmayacağõnõ değerlendirir.   

İştirak edenin iştirak tüm paylarõnõn zararlar sonucunda sõfõra inmesi halinde, 
iştirak eden ortaklõk iştirak adõna yükümlülükler üstlendiği veya ödemeler yaptõğõ ölçüde, bu 
tutarlarõ bir yükümlülük ve zarar olarak mali tablolarõnda izler. İştirakin daha sonraki 
dönemlerde kar elde etmeye başlamasõ durumunda, bu karõn daha önce mali tablolara 
alõnmayan zararlarõ aşan kõsmõ iştirak edenin mali tablolarõna yansõtõlõr. İz bedeliyle izlenen 
iştirakin öz sermayesindeki azalmanõn ortaklõğõn payõna düşen kõsmõ ayrõca dipnotlarda 
belirtilir. 

 
İştiraklerin öz sermaye yöntemi ile izlenmesine son verilmesi 
Madde 347. Aktifte öz sermaye yöntemi ile izlenen iştirakler,  
a) İştirak üzerindeki önemli derece etkinin ortadan kalkmasõ ve bu tarih itibariyle 

bu Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca muhasebeleştirilecek duruma 
gelmesi, veya 

b) İştirakin ciddi ve uzun dönemli kõsõtlar altõnda faaliyet göstermesi nedeniyle, ana 
ortaklõğa fon aktarma yeteneğinin ciddi biçimde azalmõş olmasõ 

hallerinde, bu tarihlerden itibaren öz sermaye yöntemine göre 
muhasebeleştirilmelerine son verilir. İlgili iştirakin bu tarihte defterlerde izlenen değeri bu 
Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca söz konusu finansal varlõğõn ilk 
değerlemesi sonucunda oluşan maliyet olarak dikkate alõnõr. 

 
İştiraklerde değer düşüklüğü 
Madde 348. İştiraklerde değer düşüklüğüne ilişkin belirtilerin ortaya çõkmasõ 

durumunda, bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõndaki hükümlere uyulur. Bir 
iştirakin kullanõm değerinin belirlenmesinde işletmeler aşağõdaki tahminleri yapar: 

a) İştirakin faaliyetleri neticesinde üretmesi beklenen nakit akõmlarõndan iştirak 
edene düşen pay ile iştirakin elden çõkarõlmasõ sonucunda elde edilecek nakdin bugünkü 
değeri, 

b) İştirakten elde edilmesi beklenen temettüler ile iştirakin elden çõkarõlmasõ sonucu 
elde edilecek nakdin bugünkü değeri. 
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Bu işlemler sonucunda değer düşüklüğü karşõlõğõ ayrõlmasõnõn gerekli olmasõ 
durumunda, bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõna uygun olarak karşõlõk 
ayrõlõr. 

 
Öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerle ilgili dipnotlar 
Madde 349. Öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerle ilgili 

olarak aşağõdaki hususlar dipnotlarda açõklanõr: 
a) Hisse senetleri borsada işlem gören iştiraklerdeki yatõrõmõn makul değeri, 
b) Her bir iştirakin varlõk, yükümlülük, öz sermaye, hasõlat ve kar ve zararõnõ da 

içerecek şekilde özet finansal verileri, 
c) Doğrudan veya bağlõ ortaklõklar vasõtasõyla dolaylõ olarak oy hakkõnõn %20�sine 

sahip olunmamakla beraber, önemli derecede etkiye sahip olunduğu sonucuna varõlmasõ 
nedeniyle öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işletmelerle ilgili olarak bu kararõn 
nedenleri, 

d) Doğrudan veya bağlõ ortaklõklar vasõtasõyla dolaylõ olarak oy hakkõnõn %20�sine 
sahip olunmakla beraber, önemli derecede etkiye sahip olunmadõğõ sonucuna varõlmasõ 
nedeniyle öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmeyen işletmelerle ilgili olarak bu 
kararõn nedenleri, 

e) Bir iştirakin öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmesinde, iştirak eden 
ortaklõğõn mali tablo tarihi veya döneminden farklõ bir tarihe veya döneme ait mali tablo 
kullanõlmasõ durumunda bunun nedenleri ve iştirakin mali tablo tarihi ve dönemi, 

f) Borçlarõn geri ödenmesi, avans verilmesi veya nakit temettü dağõtõlmasõ 
şeklinde, iştirakin iştirak edene fon aktarmasõ ile ilgili olarak bir kõsõtlama varsa, bu 
kõsõtlamanõn esasõ ve boyutu, 

g) İştirakteki zararlarõn iştirak edenin mali tablolarõna alõnmasõ uygulamasõndan 
vazgeçilmişse, iştiraklerde birikmiş zararlardan iştirak edenin payõna düşen kümülatif tutar 
ve bundan dönem içinde meydana gelen değişiklik, 

h) Bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� 
Kõsmõ çerçevesinde; iştirakin şarta bağlõ yükümlülüklerinden iştirak edenin de şarta bağlõ 
olarak yükümlü olduğu tutardan iştirak edene düşen kõsõm ile iştirak edenin iştirakin 
yükümlülüklerinden sorumlu olmasõ nedeniyle ortaya çõkan şarta bağlõ yükümlülükler. 

 
İştiraklerin mali tablolarda gösterimi 
Madde 350. Öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakler, iştirak 

edenin mali tablolarõnda cari olmayan değerler içinde ayrõca gösterilir. İştiraklerin kar ve 
zararõndan iştirak edenin payõna düşen kõsõm gelir tablosunda ayrõ bir kalem olarak 
gösterilir. İştirakin durdurulan faaliyetlerinden iştirak eden düşene isabet eden pay da gelir 
tablosunda ayrõca gösterilir. 

İştirakin öz sermayesinde değişimlerden iştirak edene düşen payõn doğrudan iştirak 
edenin öz sermayesi ile ilişkilendirilen kõsmõ, iştirak edenin öz sermaye değişim tablosunda 
ayrõca gösterilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hususlar 
 
Diğer mevzuat uyarõnca düzenlenen konsolide mali tablolar 
Madde 351. Ortaklõklar, varsa kendi özel mevzuatlarõna göre belirlenmiş şekil ve 

esaslar çerçevesinde konsolide mali tablo ve raporlarõnõ düzenleyerek yayõmlarlar; ancak 
konsolide mali tablo ve raporlarõn düzenlenmesi ve yayõmlanmasõ ile ilgili olarak söz konusu 
özel mevzuatta hüküm bulunmamasõ halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanõr. 
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Konsolide mali tablolarõn bağõmsõz denetimi 
Madde 352. Konsolide mali tablolarõn bağõmsõz denetimi ana ortaklõğõn bağõmsõz 

denetimi görevini üstlenmiş bulunan bağõmsõz denetleme kuruluşu tarafõndan yerine getirilir. 
Bağõmsõz denetleme kuruluşunun denetim faaliyeti kapsamõnda ihtiyaç duyacağõ bilgi ve 
belgelerin temini, ana ortaklõğõn sorumluluğundadõr. Bu kapsamdaki bağõmsõz denetim 
faaliyeti, Kurulun bağõmsõz denetim hakkõndaki düzenlemelerine uygun olarak yürütülür. 

 
Konsolidasyona dahil işletmelerin mali tablolarõnõn hazõrlanmasõnda 

kullanõlacak standartlar 
Madde 353. Konsolide mali tablolara dahil işletmelerin mali tablolarõnõn 

hazõrlanmasõnda Kurulun muhasebe standartlarõyla ilgili düzenlemelerinde belirtilen 
hükümlere uyulur. Ancak, gerek Türkiye'de gerekse başka bir ülkede bulunan işletmelerin 
Uluslararasõ Finansal Raporlama Standartlarõna uygun olarak hazõrlanmõş mali tablolarõ 
konsolidasyona esas alõnacak mali tablolarõnõn hazõrlanmasõnda kullanõlabilir. Bu durumda 
konu hakkõnda dipnotlarda bilgi verilir. 

 
ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç  
Madde 354. Bu Kõsmõn amacõ, yabancõ para işlemlerinde kullanõlacak kur ve kur 

değişiminin etkilerinin mali tablolara yansõtõlmasõna ilişkin esaslarõ belirlemektir.  
 

Kapsam  
Madde 355. Bu Kõsõmda yer alan hükümler, 

a) Bu Tebliğin �Finansal Araçlar� Kõsmõnda yer alan türev araçlarla ilgili işlem 
ve bakiyeler hariç, yabancõ para işlemleri ve bakiyelerin muhasebeleştirilmesinde (Söz 
konusu Kõsõmda düzenlenmeyen türev araçlara bu Kõsõmdaki hükümler uygulanõr), 

b) Yabancõ işletmelerin faaliyet sonuçlarõnõn ve mali durumlarõnõn 
konsolidasyon, oransal konsolidasyon ve öz sermaye yöntemine göre  muhasebeleştirilmesi 
için dönüştürülmesinde, 

c) Bir işletmenin faaliyet sonuçlarõnõn ve mali durumunun raporlama para 
birimine çevrilmesinde, 

uygulanõr. 
Yabancõ bir işletmede net yatõrõmla ilgili riskten korunma amaçlõ işlemler dahil 

yabancõ para kalemleri ile ilgili korunma amaçlõ işlemlere ilişkin hükümlere, bu Tebliğin 
�Finansal Araçlar� Kõsmõnda yer verilmiştir. 

İşletmelerin yabancõ para üzerinden mali tablo düzenlemelerine ilişkin hükümlere 
bu Kõsõmda yer verilmiştir. Yabancõ bir işletmenin nakit akõm tablosunun dönüştürülmesi ve 
yabancõ para işlemleri sonucu ortaya çõkan nakit akõmlarõna ilişkin hükümler, bu Tebliğin 
�Nakit Akõm Tablosu� Kõsmõnda düzenlenmiştir. 

  
Tanõmlar 
Madde 356. Bu Kõsõmda geçen,  

 Fonksiyonel para birimi: İşletmenin faaliyetlerinin en önemli kõsmõnõ yürüttüğü 
ekonomik çevrenin para birimini, 
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 Yabancõ para  birimi: Fonksiyonel para birimi dõşõndaki para birimlerini, 
 Raporlama para birimi: Mali tablolarõn hazõrlandõğõ ve sunulduğu para birimini, 
 Kur: İki farklõ para biriminin birbirine oranõnõ, 
 Spot kur: İleri bir tarihte değil de, işlem tarihi itibarõyla ilgili günde teslim şartõnõ taşõyan 
kuru, 
 Kapanõş kuru: Bilanço tarihi itibarõyla oluşan spot kuru, 
 Parasal kalem: Elde bulundurulan para ile sabit veya belirlenebilir bir para olarak 
alõnacak veya ödenecek varlõk ve yükümlülükleri, 
 Yabancõ para çevrim farkõ: Aynõ miktar yabancõ paranõn farklõ kur kullanarak 
değerlenmesi sonucu ortaya çõkan farkõ, 
 Yabancõ işletme: Faaliyetleri mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin  ülkesinden 
farklõ veya farklõ para  birimine sahip bir yerde konuşlandõrõlmõş veya yürütülen ve mali 
raporlarõ hazõrlayan  işletmenin bağlõ ortaklõğõ, iştiraki, müşterek yönetime tabi teşebbüsü 
veya şubesi olan işletmeyi, 
 Yabancõ işletmede net yatõrõm: Yabancõ işletmenin net varlõklarõnda mali tablo 
düzenleyen işletmenin payõnõ, 
 Makul değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 
etkilenilmeyecek şartlar altõnda, bir varlõğõn el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek meblağõ, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yabancõ Para İşlemleri 

 
Fonksiyonel para biriminin belirlenmesi 
Madde 357. Bir işletmenin faaliyette bulunduğu asli ekonomik çevre, ilgili 

işletmenin nakit ürettiği ve tükettiği ekonomik çevredir. Bir işletme fonksiyonel para 
biriminin belirlenmesinde aşağõdaki hususlarõ dikkate alõr: 

a) İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlandõrõldõğõ para birimi. Üretilen mal 
ve hizmetler farklõ bir para birimi üzerinden fiyatlanmakla beraber, esas itibarõyla başka bir 
para biriminin fiyatlarõ etkilemesi durumunda söz konusu etkiyi yapan para birimi, 

b) Rekabet gücü ve düzenlemeleri ile işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin 
fiyatlarõnõ esas itibarõyla belirleyen ülkenin para birimi 

Aşağõdaki hususlar, bir işletmenin fonksiyonel para biriminin belirlenmesinde 
dikkate alõnacak ilave hususlardõr: 

a) Finansman faaliyetlerinden (borçlanma araçlarõ ihracõ ve sermaye artõrõmõ) elde 
edilen para birimi, 

b) Esas faaliyetlerden elde edilen nakdin elde tutulmasõnda kullanõlan para birimi 
Yabancõ işletmelerin fonksiyonel para birimin belirlenmesinde aşağõdaki ek 

hususlar dikkate alõnõr: 
a) Yabancõ işletmenin faaliyetlerini bağõmsõz olarak mõ yoksa mali raporlarõ 

hazõrlayan işletmenin faaliyetlerinin bir uzantõsõ olarak mõ yürüttüğü değerlendirilir. Mali 
raporlarõ hazõrlayan işletmeden ithal ettiği mallarõ satan ve hasõlatõ mali raporlarõ hazõrlayan 
işletmeye gönderen bir yabancõ işletmenin faaliyetleri, faaliyetleri mali raporlarõ hazõrlayan 
işletmenin faaliyetlerinin uzantõsõ olan işletme türüne örnektir. Nakit ve diğer parasal 
kalemleri biriktiren, gider yapan, gelir üreten ve borçlanan ve bunlarõn önemli bir bölümünü 
faaliyette bulunduğu ülkenin para birimi üzerinden gerçekleştiren işletmeler bağõmsõz 
yabancõ işletmeye örnektir. 

b) Yabancõ işletmenin toplam faaliyetleri içerisinde mali raporlarõ hazõrlayan 
işletmenin payõnõn yüksek veya düşük olmasõ, 
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c) Mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin nakit akõmõnõn yabancõ işletmenin 
faaliyetlerinden oluşan nakit akõmõndan doğrudan etkilenmesi ve söz konusu nakdin mali 
raporlarõ hazõrlayan işletmeye kolaylõkla aktarõlabilir olmasõ, 

d) Mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin desteği olmadan, yabancõ işletmenin 
faaliyetlerinden elde ettiği nakdin kendi borçlarõnõ normal şartlar altõnda ödeyip 
ödeyemeyeceği, 

e) Yabancõ işletmenin ürün veya servisleri için kullandõğõ, işçilik, hammadde ve 
diğer giderlerinin, devamlõ bir şekilde ve büyük oranda raporlayan işletmenin yerleşik 
olduğu ülkeden elde ediliyor olmasõ.  

Fonksiyonel para biriminin belirlenmesinde, yukarõdaki kriterlerin hepsinin 
uyumlu bir şekilde aynõ para birimini göstermediği ve fonksiyonel para biriminin yeterince 
açõk olmadõğõ durumlarda, mali tablo hazõrlayanlar işletmenin faaliyetlerini, olaylarõ ve 
işlemlerin ekonomik etkisini en uygun şekilde temsil edecek para birimini fonksiyonel para 
birimi olarak seçer. 

Belirlenen fonksiyonel para biriminin yüksek enflasyonlu ülkenin para birimi 
olmasõ durumunda mali tablolar, bu Tebliğin �Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali 
Tablolarõn Düzeltilmesi� Kõsmõndaki hükümler uyarõnca düzeltilir.  

 
Yabancõ işletmede net yatõrõm 
Madde 358. Öngörülebilir gelecekte ifa edilmesi planlanmayan ve ifa edilmesi 

beklenmeyen yabancõ bir işletmeden olan bir alacak veya bu işletmeye olan borç, özü 
itibarõyla mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin yabancõ işletmedeki net yatõrõmõnõn artõş ve 
azalõşõnõ temsil eder. Bu tür tutarlarla ilgili kur çevrim farklarõ bu Kõsõmdaki ilgili madde 
uyarõnca mali tablolara alõnõr. Bu tür kalemler uzun vadeli borç ve alacaklardan oluşur ve 
ticari alacak ve borçlarõ içermez.  

 
Parasal ve parasal olmayan kalemler 
Madde 359. Ertelenmiş vergi, kõdem tazminatõ karşõlõklarõ, nakdi ödeme suretiyle 

ifa edilecek diğer karşõlõklar gibi, sabit veya belirlenebilir bir para olarak ödenecek veya 
alõnacak tutarlar parasal kalemlerdir. Şerefiye, belirli bir mal alõmõ için verilen avans, maddi 
olmayan varlõklar, stoklar, bina, makine ve üretim birimleri ve parasal olmayan bir kalemin 
teslimi suretiyle ifa edilecek karşõlõklar gibi sabit veya belirlenebilir bir para olarak 
ödenmesi veya tahsili söz konusu olmayan kalemler ise parasal olmayan kalemlerdir.  

  
Yabancõ para işlemlerinin fonksiyonel para birimi cinsinden gösterimi: ilk 

kayõt 
Madde 360. Yabancõ para işlemleri, yabancõ para üzerinden yapõlan veya ifasõ 

yabancõ para üzerinden yapõlacak işlemler ile aşağõdaki hususlarõ kapsar: 
a) Fiyatlarõ yabancõ para üzerinden belirlenmiş mal ve hizmetlerin alõnmasõ ve 

satõlmasõ, 
b) Tutarlarõ yabancõ para üzerinden belirlenmiş borç alma ve verme, 
c) Yabancõ para üzerinden diğer varlõk alõmõ-satõmõ ve yükümlülüklerin doğmasõ 

veya bunlarõn ifasõ. 
Yabancõ para işlemleri, yabancõ para ile fonksiyonel para birimi arasõndaki işlem 

tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar üzerinden fonksiyonel para birimi 
cinsinden kayõtlara alõnõr. 

İşlem tarihi, bu Tebliğdeki hükümler uyarõnca ilgili kalemin mali tablolara 
alõnmasõnõn gerekli olduğu ilk tarihtir. Uygulamada kolaylõk sağlanmasõ açõsõndan, işlem 
tarihindeki spot kura yaklaşõk olarak, haftalõk yada aylõk ortalama kur kullanõlabilir. Ancak, 
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kurlarõn önemli ölçüde dalgalandõğõ zamanlarda, ortalama kurun kullanõlmasõ doğru sonuç 
vermeyebilir.  

  
Yabancõ para işlemlerinin fonksiyonel para birimi cinsinden gösterimi: 

değerleme  
Madde 361. Her bilanço tarihinde, 
a) Yabancõ para parasal kalemler kapanõş kurlarõ üzerinden, 
b) Yabancõ para tarihi maliyeti ile kayõtlarda izlenen parasal olmayan kalemler 

işlemin gerçekleştiği tarihteki kurlar üzerinden, 
c) Yabancõ para makul değeri ile kayõtlarda izlenen parasal olamayan kalemler, 

makul değerinin belirlendiği tarihteki kurlar üzerinden 
fonksiyonel para birimine çevrilir. 
Bir varlõğõn mali tablolarda izlenecek tutarõ, bu Tebliğin diğer Kõsõmlarõndaki 

hükümler çerçevesinde belirlenir. 
Stoklarõn net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde olduğu gibi, bir varlõğõn 

bilançoda izlenen değerinin belirlenmesinde iki farklõ değerin karşõlaştõrõlmasõnõn gerektiği 
ve ilgili varlõğõn yabancõ para üzerinden değerlenen parasal olmayan kalem olmasõ 
durumunda, ilgili varlõğõn bilançoda izlenecek tutarõ, 

a)Maliyet veya bilançoda izlenen tutarõn, bu tutarlarõn belirlendiği tarihteki kur 
üzerinden (Örnek; tarihi maliyetleri üzerinden izlenen bir kalem, işlemin gerçekleştiği 
tarihteki kur üzerinden), 

b)Net gerçekleşebilir veya geri kazanõlabilir değerle ilgili tutarõn bu değerleme 
işleminin yapõldõğõ tarihteki (değerleme işlemi bilanço tarihinde yapõlmõşsa, bilanço 
tarihindeki kur) kur üzerinden  

çevrilmiş tutarlarõnõn  karşõlaştõrõlmasõ suretiyle belirlenir. Bu karşõlaştõrma 
sonucunda, yabancõ para birimi üzerinden izlenen tutarlarda bir değer düşüklüğü 
olmamasõna rağmen, fonksiyonel para birimi cinsinden gösterimde değer düşüklüğü karşõlõğõ 
ayrõlmasõ veya yabancõ para birimi üzerinden izlenen tutarlarda bir değer düşüklüğü ayrõlmõş 
olmasõna rağmen bu değer düşüklüğünün fonksiyonel para birimi cinsinden gösterimde ters 
çevrilmesi   gerekli olabilir. 

 
Yabancõ para işlemlerinin fonksiyonel para birimi cinsinden gösterimi: 

yabancõ para çevrim farklarõnõn mali tablolara alõnmasõ 
Madde 362. Yabancõ bir işletmede net yatõrõmla ilgili hususlar hariç, parasal 

kalemlerin ifasõ veya bir işletmenin parasal kalemlerinin ilk defa kayõtlara alõndõğõ veya 
önceki dönemlerde kayõtlara alõnmõşsa en son mali tablolardaki çevrime esas alõnan kur ile 
mevcut kurun farklõ olmasõ sonucu oluşan yabancõ para çevrim farklarõ gelir tablosu ile 
ilişkilendirilir. Bu çerçevede, dönem içinde gerçekleşen bir parasal işlemin dönem içinde ifa 
edilmesi ve işlem tarihindeki kur ile ifa tarihindeki kurun farklõ olmasõ durumunda, arada 
oluşan fark doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Ancak işlemin bir sonraki hesap 
döneminde ifa edilmesi durumunda, kur dönüştürme farklarõ ilgili dönemle ilişkilendirilir. 
Kurdaki değişiklikler sonucunda, bir işlemle ilgili olarak bir dönemde kar, diğer dönemde 
zarar elde edilebilir. 

Parasal olmayan bir kalemle ilgili kazanç ve kayõplarõn, söz konusu kalemin 
değerlemesine ilişkin hükümler uyarõnca doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirildiği 
durumlarda, bu kazanç ve kaybõn kur çevrim farklarõndan doğan kõsmõ da doğrudan öz 
sermaye ile ilişkilendirilir. Parasal olmayan bir kalemle ilgili kazanç ve kayõplarõn söz 
konusu kalemin değerlemesine ilişkin hükümler uyarõnca doğrudan gelir tablosu ile 
ilişkilendirildiği durumlarda ise bu kazanç ve kaybõn kur çevrim farklarõndan doğan kõsmõ 
doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 
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Yabancõ para işlemlerinin fonksiyonel para birimi cinsinden gösterimi: 

yabancõ işletmede net yatõrõmla ilgili çevrim farklarõnõn mali tablolara alõnmasõ  
Madde 363. Yabancõ işletmede net yatõrõmla ilgili kur çevrim farklarõ mali 

raporlarõ hazõrlayan işletmenin veya yabancõ işletmenin konsolide olmayan mali tablolarõnda 
gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Konsolide mali tablolarda olduğu gibi, yabancõ işletmenin 
mali tablolarõnõn mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin mali tablolarõnõ içermesi durumunda 
bu kur çevrim farklarõ öz sermaye ile ilişkilendirilir ve net yatõrõmõn elden çõkarõlmasõ 
durumunda gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

  
Yabancõ para işlemlerinin fonksiyonel para birimi cinsinden gösterimi: 

yabancõ işletmede net yatõrõmla ilgili çevrim farklarõnõn mali tablolara alõnmasõ ile ilgili 
özel durumlar 

Madde 364. Yabancõ işletmede net yatõrõmõ temsil eden tutarõn, mali raporlarõ 
hazõrlayan işletmenin fonksiyonel para birimi cinsinden olmasõ durumunda, yabancõ 
işletmenin konsolide olmayan mali tablolarõnda yabancõ para çevrim farklarõ, yabancõ para 
çevrim farklarõnõn mali tablolara alõnmasõ ile ilgili madde uyarõnca işleme tabi tutularak gelir 
tablosu ile ilişkilendirilir. Benzer şekilde, yabancõ işletmede net yatõrõmõn yabancõ işletmenin 
fonksiyonel para birimi cinsinden olmasõ durumunda, mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin 
konsolide olmayan mali tablolarõnda söz konusu tutarlarla ilgili oluşan çevrim farklarõ, 
yabancõ para çevrim farklarõnõn mali tablolara alõnmasõ ile ilgili madde uyarõnca işleme tabi 
tutulur ve doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Bu farklar, yabancõ işletmenin durumuna 
uygun şekilde, öz sermaye yöntemi, konsolidasyon veya oransal konsolidasyon yöntemine 
göre muhasebeleştirildiği mali tablolarda öz sermaye içinde izlenir. Yabancõ işletmedeki net 
yatõrõmõn hem mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin, hem de yabancõ işletmenin fonksiyonel 
para birimi cinsinden olmamasõ durumunda, yabancõ para çevrim farklarõ, yabancõ 
işletmenin durumuna uygun şekilde, öz sermaye yöntemi, konsolidasyon veya oransal 
konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirildiği mali tablolarda, öz sermaye ile 
ilişkilendirilmez. 

İşletmelerin defterlerini, fonksiyonel para birimi üzerinden tutmamalarõ 
durumunda bütün hesaplar fonksiyonel para birimine göre yeniden muhasebeleştirilir. Bu 
prosedür, hesaplarõn kayõtlara alõndõğõ andan itibaren fonksiyonel para birimi ile 
muhasebeleştirilmesiyle aynõ sonuçlarõ doğurur. (Örnek; parasal değerler kapanõş kurundan 
çevrilir ve tarihi maliyetleri ile kayõtlarda izlenen parasal olmayan kalemler kayõtlara 
alõndõğõ tarihteki kur üzerinden yeniden muhasebeleştirilir.) 

 
Yabancõ para işlemlerinin fonksiyonel para birimi cinsinden gösterimi: 

fonksiyonel para biriminin değişmesi 
Madde 365. İşletmenin fonksiyonel para birimi değiştiğinde, yeni fonksiyonel 

para birimine tatbik edilebilir yabancõ para çevrim prosedürleri, değişim tarihi itibarõyla 
uygulanõr. Bu çerçevede, değişim tarihi itibarõyla mevcut  tüm bakiyeler, yeni fonksiyonel 
para birimine bu tarihteki kur üzerinden çevrilir ve parasal olmayan kalemlerin tarihi 
maliyetleri bu şekilde bulunan yeni tutarlarõ olarak belirlenir. Daha önce yabancõ para 
dönüştürme farkõ olarak öz sermayede izlenmekte olan tutarlar, ilgili işletmelerin elden 
çõkarõlmasõna kadar gelir tablosu ile ilişkilendirilmez. 

 
Fonksiyonel para biriminden farklõ bir raporlama para birimi kullanõlmasõ: 

yüksek enflasyonun olmadõğõ durumda raporlama para birimine dönüştürülmesi 
Madde 366. Mali tablolar, fonksiyonel para birimi dõşõnda bir para birimi üzerinden 

sunulduğunda bu Kõsõmdaki hükümlere uyulur. 
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Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olmayan bir 
işletme, faaliyet sonuçlarõnõ ve finansal durumunu farklõ bir para birimi üzerinden sunmak 
istediğinde aşağõdaki  prosedürleri uygular: 

a) Varlõk, yükümlülükler ve dönemin mali tablolara alõnmõş gelir ve gideri 
sonucunda oluşanlar hariç öz sermaye kalemleri bilanço tarihi itibarõyla oluşan kapanõş kurlarõ 
üzerinden dönüştürülür. Önceki dönem kalemleri de önceki bilanço tarihindeki kurlar 
üzerinden aynõ işleme tabi tutulur. 

b) Dönem içinde mali tablolara alõnan gelir ve giderler de işlem tarihindeki kurlar 
esas alõnarak dönüştürülür. Önceki dönem kalemleri de aynõ işleme tabi tutulur. 

c) Bu işlem sonucunda oluşan diğer tüm farklar öz sermaye ile ilişkilendirilir. 
Yabancõ para çevrim farklarõnõn konsolidasyona tabi olan ancak ana ortaklõğõn 

doğrudan veya dolaylõ olarak tümüne sahip olmadõğõ yabancõ işletmelerle ilgili olmasõ 
durumunda, birikmiş yabancõ para çevrim farklarõndan topluluk dõşõ paya isabet eden kõsõm 
konsolide bilançoda topluluk dõşõ payõn içinde gösterilir. 

 
Fonksiyonel para biriminden farklõ bir raporlama para birimi kullanõlmasõ: 

yüksek enflasyonun olduğu durum 
Madde 367. Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi 

olan bir işletme, faaliyet sonuçlarõnõ ve finansal durumunu farklõ bir para birimi üzerinden 
sunmak istediğinde aşağõdaki  prosedürleri uygular: 

a) Varlõklar, yükümlülükler, öz sermaye, gelir ve gider kalemleri ile bunlarõn 
önceki dönem tutarlarõ son bilanço tarihindeki kapanõş kuru üzerinden dönüştürülür, 

b) Tutarlarõn yüksek enflasyon olmayan bir ülkenin para birimine dönüştürülmesi 
durumunda, önceki dönemin dönüştürülmüş cari yõl rakamlarõ, fiyat düzeyinde ve kurda 
olan değişiklikler dikkate alõnmaksõzõn, doğrudan cari yõlõn önceki dönem rakamlarõ olarak 
esas alõnõr.  

Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olan 
işletmeler, mali tablolarõnõ farklõ bir sunum para birimi üzerinden göstermek istediklerinde, 
dönüştürme işleminden önce mali tablolarõnõ bu Tebliğin �Yüksek Enflasyon Dönemlerinde 
Mali Tablolarõn Düzeltilmesi� Kõsmõndaki hükümlere göre mali tablolarõnõ düzeltir. 
Dönüştürme işlemi bu şekilde bulunmuş tutarlar üzerinden yapõlõr. Ancak önceki dönem 
rakamlarõ ile ilgili olarak bu maddenin birinci fõkrasõnõn (b) bendinde getirilen hüküm 
saklõdõr. Yüksek enflasyonun sona ermesi durumunda, işletmeler yüksek enflasyonun sona 
erdiği tarihteki düzeltilmiş rakamlar sunum para birimine dönüştürmede tarihi maliyetler 
olarak dikkate alõnõr. 

 
Fonksiyonel para biriminden farklõ bir raporlama para birimi kullanõlmasõ: 

yabancõ bir işletmenin dönüştürülmesi 
Madde 368. Yabancõ işletmelerin faaliyet sonuçlarõnõn veya mali durumlarõnõn, 

konsolidasyon, öz sermaye veya oransal konsolidasyon yöntemi kullanõlarak mali raporlarõ 
hazõrlayan işletmenin mali tablolarõnda yer almasõ amacõyla dönüştürülmesi bu maddedeki 
hükümler çerçevesinde yapõlõr. 

Yabancõ işletmenin faaliyet sonuçlarõ ile mali durumunun konsolidasyon veya 
oransal konsolidasyon kapsamõnda mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin mali tablolarõnda yer 
almasõ halinde bu Tebliğin �Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime 
Tabi Teşebbüsler ve İştirakler� Kõsmõnda yer alan işlemler uygulanõr. Konsolidasyon 
kapsamõndaki yabancõ işletme ile yapõlan işlemler ve bu işletmeler nezdinde oluşan 
bakiyeler konsolidasyonla ilgili olarak bu Kõsõmda yer verilen hükümlere uygun olarak 
indirilir. Grup içi parasal kalemler nedeniyle ortaya çõkan çevrim farklarõna karşõlõk gelen 
diğer grup içi bir bakiye oluşmadõğõndan, bu tür farklar mali tablo düzenleyen işletmenin 
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konsolide bilançosunda gelir veya gider olarak gelir tablosu ile; söz konusu işlemlerin 
bağõmsõz yabancõ işletmede net yatõrõmla ilgili olduğu durumlarda ise ilgili hükümler 
çerçevesinde öz sermaye ile ilişkilendirilir. 

Yabancõ işletmenin bilanço tarihinin mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin bilanço 
tarihinden farklõ olmasõ durumunda,  yabancõ işletmenin mali raporlarõ hazõrlayan işletmenin 
bilanço tarihini esas alarak mali tablo düzenlemesi esastõr. Bu Tebliğin �Konsolide Mali 
Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştirakler� Kõsmõnda 
yer alan hükümler çerçevesinde yabancõ işletmenin farklõ bir bilanço tarihini esas almasõ 
durumunda, yabancõ işletmenin varlõk ve yükümlülükleri, yabancõ işletmenin bilanço 
tarihindeki kurlar esas alõnarak dönüştürülür. Bu durumda, mali raporlarõ hazõrlayan 
işletmenin bilanço tarihine kadar gerçekleşen önemli kur değişiklikleri, bu Tebliğin 
�Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve 
İştirakler� Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde dikkate alõnõr. Bu hususlar öz sermaye 
yöntemi ve oransal konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleştirilen yabancõ işletmeler için de 
geçerlidir. 

Bağõmsõz yabancõ işletmenin elde edilmesi sõrasõnda ortaya çõkan pozitif ve negatif 
şerefiye ile söz konusu yabancõ işletmenin elde edilmesi sonucunda ortaya çõkan varlõk ve 
yükümlülüklerin kayõtlõ değerlerinin makul değerlerine göre değerlenmesi sonucu ortaya 
çõkan farklar yabancõ işletmenin bir varlõğõ veya yükümlülüğü olarak değerlendirilip 
fonksiyonel para biriminden farklõ bir raporlama para birimi kullanõlmasõ, raporlama para 
birimine dönüştürme ile ilgili hükümler çerçevesinde bilanço tarihindeki kapanõş kurlarõ 
üzerinden dönüştürülür.  

Yabancõ işletmenin raporlama tarihi raporlanan tarihten farklõ olduğunda, yabancõ 
işletmenin ek finansal tablolarõnõn raporlanan tarihe uygun hazõrlanmamasõ söz konusu 
olabilir. Ancak bu durumda yabancõ işletmenin finansal tablolarõnõn raporlama tarihinden 3 
aydan daha fazla farklõ olmamasõ ve önemli değişikliklerin bu tablolara yansõtõlmasõ şarttõr.  

 
Yabancõ işletmelerin elden çõkarõlmasõ 
Madde 369. Bağõmsõz yabancõ işletmenin elden çõkarõlmasõ durumunda, bu işletme 

ile ilgili olarak sermaye ile ilişkilendirilmiş ertelenmiş yabancõ para çevrim farklarõ, elden 
çõkarma ile ilgili kazanç ve kaybõn mali tablolara alõndõğõ dönemde gelir ve gider olarak mali 
tablolara alõnõr. Bu iki kalem birbirinden mahsup edilemez. Elden çõkarmanõn kõsmi olduğu 
durumlarda sadece ilgili kõsma isabet eden ertelenmiş yabancõ para çevrim farklarõ gelir 
tablosu ile ilişkilendirilir. Yabancõ işletmenin elde edilmesinden önceki karõndan temettü 
dağõtmasõ, kõsmi elden çõkarma olarak değerlendirilir. Yabancõ işletme için değer düşüklüğü 
karşõlõğõ ayrõlmasõ kõsmi elden çõkarma olarak değerlendirilmez ve bunun sonucunda öz 
sermaye ile ilişkilendirilmiş yabancõ para çevrim farklarõ gelir ve giderle ilişkilendirilmez. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Yabancõ para işlemleri ile ilgili olarak kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 370. İşletmeler aşağõdaki hususlarõ kamuya açõklar: 
a) Net kar veya zararda yer alan kur çevrim farklarõnõn tutarõ, 
b) Kur dönüştürme farklarõndan öz sermaye ile ilişkilendirilenlerin tutarõ ile bu 

tutarda dönem içinde meydana gelen değişiklikleri, 
c) Raporlama para biriminin fonksiyonel para biriminden farklõ olmasõ durumunda, 

bu husus, farklõ bir raporlama para biriminin kullanõlma nedeni ve finansal tablolarõn 
fonksiyonel para biriminden raporlama para birimine çevrilmesi sõrasõnda kullanõlan metot, 
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d) İşletmenin kendisinin veya önemli bir yabancõ iştiraki, bağlõ ortaklõğõ veya 
müşterek yönetime tabi ortaklõğõnõn fonksiyonel para biriminin değişmesi durumunda bu 
husus, 

e) Bilanço tarihinden sonra ortaya çõkan ve mali tablo kullanõcõlarõnõn ekonomik 
kararlarõnõ etkileyebilecek önemdeki kur değişikliklerinin yabancõ para parasal kalemlere 
veya yabancõ işletmelere olana etkileri, 

f) İşletmenin yabancõ para risk yönetim politikasõ.  
 

ONBEŞİNCİ KISIM 
YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE 

MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanõmlar 

 
Amaç  
Madde 371. Bu Kõsmõn amacõ, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarõn 

hazõrlanmasõna ilişkin usul ve esaslarõ belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 372. İşletmeler yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarõnõ bu 

Kõsõmda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazõrlar. 
 
Tanõmlar 
Madde 373. Bu Kõsõmda geçen; 
Fiyat Endeksi: Devlet İstatistik Enstitüsü tarafõndan Türkiye için hesaplanan 

Toptan Eşya Fiyatlarõ Genel Endeksini, 
Düzeltme Katsayõsõ: Bilanço günündeki fiyat endeksi rakamõnõn, düzeltmeye konu 

işlemin gerçekleştiği tarihteki fiyat endeksi rakamõna bölünmesi suretiyle elde edilen 
katsayõyõ, 

Düzeltme/Düzeltme İşlemi:  Düzeltme katsayõsõ kullanõlmak suretiyle, paranõn 
satõn alma gücündeki değişmelerin mali tablo kalemlerine olan etkilerini gidererek, mali 
tablolarõn paranõn cari satõn alma gücü cinsinden ifade edilmesini, 

Cari Değer: Bu Tebliğin kõsõmlarõnda öngörülen, borsalar ve teşkilatlanmõş diğer 
piyasalarda oluşan fiyatlar veya faiz oranlarõ, rayiç bedel, cari döviz kuru, sözleşmede 
belirtilen faiz oranõ ve benzeri yöntemlerle yapõlan değerlemeleri, 

ifade eder. 
 
Kapsam dõşõnda tutulma şartlarõ 
Madde 374. Mali tablo ve raporlarõn işletmelerin kendi özel mevzuatlarõ uyarõnca 

raporlama tarihindeki paranõn cari satõn alma gücü cinsinden düzenlenmesi, bu Kõsõmdaki 
öngörülen düzenleme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmündedir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Yüksek enflasyon dönemi 
Madde 375. Yõllõk bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn, ilgili hesap dönemi 

dahil önceki üçüncü hesap döneminin başõndaki fiyat endeksi rakamõnõn iki katõnõ aşmasõ ve 
ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn, hesap döneminin başõna göre 
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%10 veya daha fazla bir oranda artmasõ halinde, içinde  bulunulan yõllõk hesap döneminden 
itibaren yüksek enflasyon dönemi başlar. Yukarõda belirtilen süreden daha kõsa bir sürede 
fiyat endeksi rakamõnõn iki katõna ulaşmasõ halinde de yõllõk mali tablo tarihi itibarõyla 
yüksek enflasyon dönemi başlar. Fiyat endekslerinde yukarõda belirtilen düzeyde artõş 
olmamakla beraber, halkõn tasarruflarõnõ yabancõ para cinsinden tutmasõ, mal ve hizmet 
fiyatlarõnõn yabancõ para birimi üzerinden belirlenmesi, faiz oranlarõnõn, ücret ve fiyatlarõn 
genel fiyat endekslerine bağlanmasõ, kõsa vadeli işlemler de dahil satõn alma gücündeki 
kayõplarõ karşõlamak için fiyatlarõn vade farkõ konularak belirlenmesi gibi yüksek enflasyon 
emarelerinin mevcut bulunmasõ halinde Kurul, mali tablolarõn bu Kõsõmdaki hükümler 
uyarõnca hazõrlanmasõnõ isteyebilir. 

Yüksek enflasyon dönemi, yõllõk bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn, ilgili 
yõl dahil önceki üçüncü yõlõn başõndaki fiyat endeksi rakamõnõn iki katõndan daha az olmasõ 
halinde sona erer. Bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn dönemin başõna göre %10 
veya daha az bir oranda artmõş olmasõ, devam etmekte olan yüksek enflasyon dönemini sona 
erdirmez. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde, mali tablolar bu Kõsõmdaki hükümlere uygun 
olarak hazõrlanõr. Yüksek enflasyon döneminin bittiği dönemde, bu Kõsõmdaki hükümlerin 
uygulanmasõna son verilir. 

 
Parasal ve parasal olmayanlar kalemler 
Madde 376. Parasal kalemler, paranõn değerindeki değişmeler karşõsõnda nominal 

değerlerini aynen koruyan ancak satõn alma güçleri düşen kalemlerden oluşur. Parasal 
kalemler ana hatlarõ itibarõyla bu Kõsmõn (1) numaralõ ekinde yer almõştõr. 

Parasal olmayan kalemler, parasal kalemler dõşõnda kalan kalemlerden oluşur. 
Parasal olmayan kalemler içinde yer alan ancak, cari değerleri ile değerlenen 

yabancõ para, kõymetli madenler, hisse senetleri ve diğer menkul kõymetler gibi kalemler ile 
getirileri veya anaparalarõ enflasyona endekslenmiş olan varlõk ve yükümlülükler, parasal 
kar veya zararõn hesaplanmasõnda parasal kalemler gibi işleme tabi tutulurlar. 

 
Mali tablolarõn paranõn cari satõn alma gücü cinsinden ifade edilmesi 
Madde 377. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler, mali tablolarõnõ paranõn 

bilanço günündeki satõn alma gücünü esas alarak düzenlerler. Önceki dönem mali 
tablolarõnõn karşõlaştõrma amacõyla düzeltilmesine ilişkin hükümler saklõdõr. 

Mali tablo kalemlerinin paranõn bilanço günündeki satõn alma gücü cinsinden ifade 
edilmesi; parasal olmayan kalemlerin bu Kõsõmdaki hükümler çerçevesinde gerekli 
ayarlamalar yapõldõktan sonraki tutarlarõnõn, uygun düzeltme katsayõlarõ ile çarpõlmasõ 
suretiyle yapõlõr. Parasal ve parasal olmayan kalemlere ve parasal kar veya zarar 
hesaplamalarõna ilişkin bu Kõsõmda getirilen özel hükümler saklõdõr. 

Düzeltme işlemi, mali tablolarõn gerçeği dürüst bir şekilde yansõtmasõnõ 
engellemeyecek (satõşlarõn yõl içinde düzenli olarak dağõldõğõ gibi durumlarda) 
toplulaştõrõlmõş yöntemlere dayalõ olarak da yapõlabilir. Bu durumda benimsenen 
yöntemlerin dipnotlarda açõklanmasõ ve takip eden dönemlerde tutarlõ bir şekilde 
uygulanmasõ zorunludur. 

Fiyat endeksinin aylõk fiyat değişimlerini gösterecek şekilde yayõmlanmasõ 
nedeniyle, bir ay içinde gerçekleşen tüm işlemler için aynõ düzeltme katsayõsõ kullanõlõr. 
Ancak, enflasyon oranõnõn ay içinde düzenli arttõğõ varsayõmõ yapõlarak, ayõn farklõ 
günlerinde gerçekleşen işlemlere farklõ günlük düzeltme katsayõlarõ uygulanmasõ 
mümkündür. Bu durumda, konu hakkõnda dipnotlarda açõklama yapõlmasõ zorunludur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mali Tablolarõn Enflasyona Göre Düzeltilmesi 

 
Bilançonun düzeltilmesi 
Madde 378. Hesap dönemi sonunda paranõn cari satõn alma gücü cinsinden ifade 

edilmemiş bilanço kalemleri, bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde düzeltme katsayõsõ 
kullanõlarak paranõn cari satõn alma gücü cinsinden ifade edilir. 

Bilançodaki parasal kalemler, paranõn cari satõn alma gücü cinsinden ifade 
edildiklerinden düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. 

Cari değerleri ile değerlenen parasal olmayan kalemler, paranõn cari satõn alma 
gücü cinsinden ifade edildiklerinden, ayrõca düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. 

 
Düzeltme işleminde esas alõnacak tarih 
Madde 379. Aktifleştirme tarihi satõn alma veya imal tarihinden farklõ olan 

varlõklarõn düzeltilmesi, satõn alma, imal ve maliyet unsurlarõnõn aktife ilk giriş tarihleri 
dikkate alõnarak yapõlõr. Vadeli olarak alõnan veya satõlan varlõklara ilişkin özel hükümler 
saklõdõr. 

Yarõ mamul ve mamul stoklarõnõn düzeltme işlemine tabi tutulmasõnda da bunlarõn 
maliyetine dahil edilen unsurlarõn gerçekleşme tarihleri dikkate alõnõr. 

 
Amortismana tabi varlõklarõn düzeltilmesi 
Madde 380. İlk defa düzeltme işlemine tabi tutulacak amortismana tabi varlõklarõn 

maliyetine ilave edilmiş ancak bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde ilavesi mümkün 
olmayan, finansman giderleri, kur farklarõ ve yeniden değerleme değer artõşõ gibi kalemler 
bu maddede belirtilen şekilde ilgili varlõklarõn maliyetinden düşülür. Ancak, bu  Tebliğde 
finansman giderlerinin aktifleştirilmesine müsaade edildiği durumlarla sõnõrlõ olarak, 
varlõklarõn maliyetine finansman giderlerinin reel kõsmõnõn ilave edilmesi mümkündür. 
Finansman giderlerinin reel kõsmõ, katlanõlan finansman maliyetinin ilgili dönemde 
gerçekleşen enflasyon oranõnõn üstünde kalan tutarõ, aynõ anlama gelmek üzere, bir borçla 
ilgili katlanõlan finansman maliyetinin borcun reel değerindeki azalmadan fazla olan tutarõ 
olarak hesaplanõr. Yabancõ para cinsinden borçlardaki finansman maliyetinin reel kõsmõnõn 
hesaplanmasõnda kur farklarõ da hesaba katõlõr. 

Düzeltme işlemlerinde, 213 sayõlõ Vergi Usul Kanunu uyarõnca yapõlmõş olan 
yeniden değerlemenin amortismana tabi iktisadi varlõklara ve birikmiş amortismanlarõna 
etkilerinin arõndõrõlmasõ şarttõr. 

Düzeltme işlemi, yukarõda belirtilen şekilde, ilgili varlõklarõn maliyetine bu Tebliğ 
uyarõnca dahil edilmesi mümkün olmayan unsurlarõn indirilmesi suretiyle bulunmuş yeni 
değerler esas alõnarak yapõlõr. İmal veya inşa edilen varlõklarõn düzeltme işlemine tabi 
tutulmasõnda, aktifleşme tarihi farklõ ise, aktifleştirilme tarihi değil, varlõğõn maliyetine dahil 
edilen maliyet unsurlarõnõn aktife ilk giriş tarihi dikkate alõnõr. 

Amortisman, varlõklarõn bu maddede belirtilen şekilde elde edilen düzeltilmiş 
değerleri üzerinden geçmişe şamil olacak şekilde, bu Tebliğdeki hükümler esas alõnarak 
yeniden hesaplanõr. Bu durumda, farklõ amortisman yöntemleri kullanõlarak itfa edilmiş 
varlõklarõn, bu Tebliğde belirtilen yönteme göre amortismana tabi tutulmasõ nedeniyle, itfa 
edilmemiş varlõklar olarak yeniden mali tablolarda yer alõr. 

 
Stoklarõn düzeltilmesi 
Madde 381. Hammadde, emtia, yarõ mamul ve mamul stoklarõ, işletmelerin stok 

değerleme politikalarõ ile uyumlu olarak düzeltme işlemine tabi tutulur. Bunlarõn maliyetine 
dahil edilmesine müsaade edilmiş kur farklarõ dahil finansman giderleri maddi varlõklara 
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ilişkin hükümler çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulur. Yarõ mamul ve mamul 
stoklarõnõn düzeltilmesinde, bunlarõn yarõ mamul veya mamul hale gelme tarihleri değil, 
maliyete dahil edilen unsurlarõn aktife ilk giriş tarihleri dikkate alõnõr. 

Yoğun olarak işlem gören stoklar ile ilgili düzeltme katsayõlarõnõn saptanmasõnda; 
stok değerleme yöntemine bağlõ olarak dönem sonu stoklarõnõn ortalama maliyetine eşit veya 
en yakõn alõm maliyetinin gerçekleştiği ayõn, stoklarõn alõm tarihi olarak kabul edilmesi gibi 
toplu yöntemler kullanõlabilir. Bu yöntemlerin mali tablolarõn gerçeği dürüst bir şekilde 
yansõtmasõnõ engellemeyecek şekilde seçilmesi ve takip eden dönemlerde tutarlõ bir şekilde 
uygulanmasõ zorunludur. 

 
İştirakler, bağlõ ortaklõklar, bağlõ menkul kõymetler ve diğer hisse senetleri 

kalemlerinin düzeltilmesi 
Madde 382. Makul değer ile değerlenmemiş ve/veya  bu Tebliğin �Konsolide Mali 

Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştirakler� başlõklõ 
Kõsmõnda belirtilen ilkelere göre muhasebeleştirilmemiş iştirakler, bağlõ ortaklõklar, bağlõ 
menkul kõymetler ve hisse senetleri maliyet bedellerinden; 

a) Enflasyon nedeniyle işletmelerin oluşturmalarõna izin verilen yeniden değerleme 
değer artõş fonu gibi kaynak girişi yaratmayan fonlarõn sermayeye eklenmesi nedeniyle elde 
edilen tutarlar, 

b) Kur farklarõ dahil finansman giderleri (bunlarõn reel kõsõmlarõ için bu Kõsõmdaki 
hükümler geçerlidir), ve 

c) Bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde maliyete ilave edilmesi mümkün olmayan 
diğer tutarlar 

indirildikten sonra kalan tutarlarõ dikkate alõnarak düzeltme işlemine tabi tutulurlar. 
Yapõlan düzeltme işleminde, sermaye artõrõmõnõn tescil tarihi dikkate alõnõr. 
 
Öz sermaye kalemlerinin düzeltilmesi 
Madde 383. Öz sermaye kalemlerinin düzeltilmesinde; yeniden değerleme değer 

artõş fonu gibi enflasyon nedeniyle işletmelerin oluşturmalarõna izin verilen fonlarõn 
sermayeye ilave edilmesi, ortaklarõn öz sermayeye katkõsõ olarak dikkate alõnmaz. Bu tür 
fonlar sermayeden ve öz sermayeden indirilir. Yedek akçelerin ve birikmiş karlarõn 
sermayeye ilave edilmesi ortaklar tarafõndan konulan sermaye olarak dikkate alõnõr. 

Bu madde uyarõnca belirlenen ve daha önce sermayeye katõlmõş öz sermaye 
kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye artõrõmõnõn tescil tarihi veya sermaye artõrõmõna 
mahsuben ödenen tutarlarõn tahsil tarihi esas alõnõr. Sermayeye ilave edilmiş olsun veya 
olmasõn, emisyon primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alõnõr. 

Mali tablolarõn bu Kõsõmdaki hükümler uyarõnca düzenlenmeye başlandõğõ 
dönemin sonunda ve takip eden dönemlerde, bu Tebliğdeki hükümlere göre belirlenen öz 
sermaye kaleminin tüm unsurlarõ, ikinci fõkrada belirtilen çerçevede oluştuklarõ şekilde veya 
öz sermayedeki artõş tarihleri esas alõnmak suretiyle düzeltme işlemine tabi tutulur. 

Mali tablolarda öz sermaye kalemleri kayõtlõ değerleri üzerinden gösterilir. 
Bunlarõn düzeltilmesi sonucunda oluşan farklar, toplu halde �öz sermaye enflasyon 
düzeltmesi farklarõ� hesabõnda gösterilir.  

 
Gelir tablosunun düzeltilmesi 
Madde 384. Gelir tablosunun bütün kalemleri, paranõn bilanço günündeki satõn 

alma gücü cinsinden ifade edilmek amacõyla, gelir ve giderin tahakkuk ettiği tarihler esas 
alõnarak düzeltme işlemine tabi tutulur. Bazõ gelir tablosu kalemleri ile ilgili olarak bu 
Kõsõmda yer verilen özel hükümler saklõdõr. 
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Döneme yaygõn olarak yapõlan giderler ve elde edilen gelirler, tahakkuk tarihleri 
dikkate alõnmadan, dönem sonu fiyat endeksi rakamõnõn dönem ortalama fiyat endeksi 
rakamõna bölünmesi suretiyle bulunacak düzeltme katsayõsõnõn ilgili tutara uygulanmasõ 
suretiyle düzetme işlemine tabi tutulabilir. Düzeltme işleminin bu şekilde yapõlabilmesi; 
gelir veya gider kalemlerinde gerçekleşen hareketlerin mevsimlik etki göstermemesine ve 
tüm döneme eşite yakõn şekilde dağõldõğõnõn varsayõlabilmesi için yeterli gerekçelerin 
varlõğõna bağlõdõr. 

 
Amortismanlarõn düzeltilmesi 
Madde 385. Amortismanlar ve itfa paylarõ, aktiflerin düzeltilmiş değerleri 

üzerinden hesaplanõr. Amortisman ve itfa paylarõnõn ilgili hesaplara dağõtõmõnda, bu şekilde 
bulunan tutar dikkate alõnõr. Bunun sonucunda, amortisman ve tükenme paylarõ gelir 
tablosunda ayrõca düzeltme işlemine tabi tutulmaz. 

 
Satõşlarõn maliyetinin düzeltilmesi 
Madde 386. Satõşlarõn maliyeti, stoklarõn ve diğer maliyet unsurlarõnõn düzeltilmiş 

tutarlarõnõn dikkate alõnmasõ suretiyle yeniden hesaplanõr. 
 
Dönem içinde yapõlan tahakkuklar 
Madde 387. İsteyen işletmeler, tutarõ dönem sonunda kesinleşecek veya dönem 

sonunda ortaya çõkan verilere göre yeniden hesaplanacak vergi karşõlõğõ, kõdem tazminatõ 
karşõlõğõ gibi karşõlõklarõ dönem sonunda oluşan nihai tutarlarõ itibarõyla dikkate alabilir. Bu 
durumda, karşõlõklarõn dönem içinde ayrõlan kõsmi tutarlarõ, tahakkuk tarihleri dikkate 
alõnarak ayrõca düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. 

 
Gelir tablosunda kâr ve zarar olarak yer alan unsurlar 
Madde 388. Gayrimenkul satõşõ gibi, satõşlar ve satõşlarõn maliyeti ile 

ilişkilendirilmeden, doğrudan gelir tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler, 
satõşa konu olan varlõğõn düzeltilmiş değeri ile satõş bedelinin düzeltilmiş değeri arasõndaki 
fark olarak yeniden hesaplanõr. Bu kalemler ayrõca düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. 

 
Mali tablo kalemleri ile ilgili ayarlamalarõn kapsamõ 
Madde 389. Bu Kõsõmda, maliyete dahil edilen finansman giderlerinin indirilmesi, 

yeniden değerleme tutarlarõnõn indirilmesi gibi hususlarla ilgili olarak mali tablo 
kalemlerinde yapõlmasõ öngörülen ayarlamalar, mali tablolarõnõ ilk defa bu Tebliğ 
hükümlerine göre düzenleyecek işletmeler için olup, mali tablolarõnõ önceki dönemlerde de 
bu Tebliğ hükümlerine göre tutan işletmeler bu ayarlamalarõ yapmaz.  

 
Net parasal pozisyon kâr ve zararõnõn hesaplanmasõ 
Madde 390. Net parasal pozisyon; parasal varlõk ve yükümlülükler arasõndaki 

farktõr. 
Yüksek enflasyon dönemlerinde anapara ve getirileri enflasyona göre değişmeyen 

parasal varlõk bulunduran işletmeler, paranõn satõn alma gücündeki düşme nedeniyle parasal 
varlõklarõ elde bulundurma kaybõ, anapara ve getirileri enflasyona göre değişmeyen 
yükümlülükleri olan işletmeler ise parasal yükümlülükleri bulundurma kazancõ elde ederler. 
Bu kazanç ve kayõplar, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, gelir 
tablosunda �net parasal pozisyon kârõ (zararõ)� hesabõnda gösterilir. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler, parasal varlõklar ve yükümlülükler 
nedeniyle oluşan kazanç ve kayõplarõ, bu maddede belirtilen istisnalar hariç, birbirinden 
mahsup etmek suretiyle, net parasal pozisyon kâr veya zararõnõ hesaplarlar. Bu hesaplama, 
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parasal olmayan bilanço kalemlerinin, öz sermayenin ve gelir tablosunun düzeltme işlemine 
tabi tutulmasõ sonucunda aktif ve pasif arasõnda ortaya çõkan fark olarak da yapõlabilir. 

Getirileri veya anaparalarõ enflasyona endekslenmiş veya cari değerleri ile 
değerlenmiş kalemlerle ilgili olarak oluşan değerleme farklarõ ile faiz ve kur farkõ gelir ve 
giderleri  net parasal pozisyon kârõ (zararõ) kalemi ile ilişkilendirilir. Ancak bu kalemlerden, 
bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda gelir tablosunda ayrõca açõklanmasõ öngörülenler, net parasal 
pozisyon kârõ (zararõ) kaleminden indirilerek ilgili olduklarõ bölümde gösterilir. Net parasal 
pozisyon karõ/zararõna dahil olan, ancak gelir tablosunda ayrõca açõklanmasõ öngörülen 
kalemler, net parasal pozisyon kayõp ve kazancõnõn toplu olarak görülmesini sağlamak 
amacõyla dipnotlarda toplu olarak gösterilir. 

Net parasal pozisyon kar-zararõ; düzeltilmiş tutarlarõ ile dikkate alõnmak üzere, 
dönem başõ net parasal pozisyon kalemine, dönem içinde parasal pozisyonda artõş yaratan 
kalemlerin ilave edilmesi, bu şekilde bulunan tutardan dönem içinde parasal pozisyonda 
azalõş yaratan kalemlerin indirilmesi suretiyle bulunan tutarõn, dönem sonu net parasal 
pozisyon tutarõ ile karşõlaştõrõlmasõ suretiyle hesaplanõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Değerleme İlke ve Kurallarõ 
 
Finansman maliyetleri  
Madde 391. Yüksek enflasyon döneminde işletmeler, bu Kõsõmda müsaade edilen 

hallerde, finansman giderlerinin sadece reel kõsmõnõ ilgili varlõklarõn maliyetine dahil 
edebilir. 

 
Vadeli alõm-satõmlar 
Madde 392. Yüksek enflasyon dönemlerinde, Türk Lirasõ üzerinden vadeli olarak 

alõnan veya satõlan varlõklarõn fiyatõ, enflasyondan korunmak amacõyla bir enflasyon payõnõ 
da içermektedir. Enflasyon payõnõ içeren bu nitelikteki işlem ve olaylar, bu maddedeki 
hükümler çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulur. 

Alõm ve satõmõn içerdiği enflasyon payõ, alõm-satõm tarihi itibarõyla ilgili borç veya 
alacağõn vadesine mütenasip vadelerde devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya 
teşkilatlanmõş diğer piyasalarda oluşan faiz haddi veya ilgili dönemde gerçekleşen enflasyon 
oranõ dikkate alõnarak tespit edilir ve ilgili kalemler bu tutar düşüldükten sonra kalan 
tutarlarõ üzerinden düzeltme işlemine tabi tutulurlar. 

Alõm, satõm ve işlem yoğunluğu gibi nedenlerle bir önceki fõkraya göre düzeltme 
yapõlmasõnda zorluk bulunmasõ halinde, alõm satõmdan doğan ilgili hesaplara  ilişkin  düzeltme 
işlemleri, alõm-satõm tarihleri itibarõyla değil, bu işlem nedeniyle yapõlacak ödeme-tahsil tarihleri 
dikkate alõnarak düzeltilir. Ancak, vadeleri bilanço tarihinden sonra sona eren borç ve 
alacaklar bir önceki fõkrada tanõmlanan faiz hadleri dikkate alõnarak reeskonta tabi tutulur ve 
reeskont tutarlarõ doğrudan gelir ve gider yazõlmayarak, varlõk, borç ve alacak, satõş, 
satõşlarõn maliyeti gibi ilgili olduklarõ kalemlerle ilişkilendirilir. 

Bir mal alõm-satõmõ nedeniyle oluşan veya bir mal alõm-satõm şartõna bağlanmõş 
olarak verilen veya alõnan borç veya alacaklarda, alõm-satõma konu malõn fiyatõna dahil 
edilmiş vade farkõnõn (enflasyon payõnõn) hesaplanmasõna dikkate alõnan ve konu ile ilgili 
sözleşmede açõkça belirlenen faiz oranõnõn piyasa faiz oranõndan yõllõk bazda %10 veya daha 
fazla bir oranda farklõ olmasõ halinde, bu kalemler ile ilgili düzeltme işlemlerinde, 
sözleşmelerde tespit edilmiş faiz haddi değil, bu maddenin ikinci fõkrasõnda belirtilen 
yöntemler uyarõnca tespit edilmiş faiz hadleri kullanõlõr. 
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Amortisman hesaplama ilkeleri  
Madde 393. Yüksek enflasyon döneminde amortismanlar ve tükenme paylarõ, ilgili 

varlõklarõn düzeltilme sonucu bulunan yeni değerleri üzerinden ayrõlõr. 
Maddi olmayan varlõklarõn tükenme veya itfa paylarõ düzeltilmiş yeni değerleri 

üzerinden hesaplanõr. 
 
Düzeltilmiş tutarlarõn kullanõm değerinden fazla olmasõ 
Madde 394. Parasal olmayan kalemlerin bu Kõsõmdaki hükümler çerçevesinde 

düzeltme işlemine tabi tutulmasõ sonucunda oluşan tutarlarõ, ilgili kalemin gelecekteki 
kullanõmõ sonucu oluşacak geri kazanõlabilir değerini aşamaz. Bu çerçevede,  maddi 
varlõklar, patent, şerefiye ve ticari markalarõn düzeltilmiş tutarlarõ, geri kazanõlabilir 
tutarlarõna, stoklarõn düzeltilmiş tutarlarõ net gerçekleşebilir değerine  ve cari yatõrõmlarõn 
düzeltilmiş tutarlarõ da cari piyasa değerine indirilir.  

Bu maddede belirtilen değerleme sonucunda ayrõlmasõ gereken karşõlõklar, ilgili 
kalem için öngörülen değer düşüklüğü karşõlõğõ ayrõlmak suretiyle yapõlõr. Değer düşüklüğü 
karşõlõğõ gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

 
Vergiler 
Madde 395. Mali tablolarõn bu Kõsõm uyarõnca enflasyona göre düzeltilmesi 

sonucunda mali kar ile ticari kar arasõnda fark oluşabilir. Söz konusu farklar bu Tebliğin 
�Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca 
muhasebeleştirilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mali Tablolarõn Bu Tebliğe Göre İlk Defa Düzenlenmesinde  
Uygulanacak Özel Hükümler 

 
Özel hükümlerin uygulanmasõ 
Madde 396. Mali tablolarõn bu Tebliğ uyarõnca ilk defa düzenlenmesinde, bu 

bölümde belirtilen özel hükümlere uyulur. İzleyen dönemlerde ise bu hükümler uygulanmaz. 
 
Düzeltme katsayõlarõnõn hesaplanmasõ 
Madde 397. 1970 yõlõ ve sonraki yõllarda gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesinde, 

bir örneği bu Kõsmõn (2) numaralõ ekinde yer alan endekslerden üretilecek düzeltme 
katsayõlarõ kullanõlõr. 1970�dan önceki tarihlerde gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesinde ise, 
işlemlerin 1970 yõlõnda gerçekleştiği kabul edilir. 2003 ve daha sonraki tarihlerde endeks 
rakamõ olarak Devlet İstatistik Enstitüsünün en yeni bazlõ Türkiye için hesaplanan toptan 
eşya fiyatlarõ genel endeksi esas alõnõr. 

 
Düzenlenecek mali tablolar 
Madde 398. Mali tablolarõn bu Tebliğ uyarõnca ilk defa düzenlenmeye başlandõğõ 

dönemde, gelir tablosunun hazõrlanmasõnõ sağlamak üzere en az bir önceki yõl bilançosunun 
da Tebliğdeki hükümler çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulmasõ zorunludur. 
Dipnotlarda önceki dönem mali tablolarõnõn bağõmsõz denetimden geçmiş olup olmadõğõna 
ilişkin açõklamaya yer verilir. 

 
İlk mali tablo denkleştirme işlemi 
Madde 399. Mali tablolarõn bu Tebliğ hükümleri uyarõnca ilk defa düzenleneceği 

hesap döneminin başõna kadar olan dönem düzeltilmiş tutarlarõ ile olmak üzere, aktif 
kalemlerden, borçlarõn ve öz sermaye kalemlerinin çõkarõlmasõ sonucunda kalan kõsõm öz 
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sermaye hesap grubu içinde, �geçmiş yõllar karõ (zararõ)� hesabõnda izlenir ve konu hakkõnda 
dipnotlarda açõklama yapõlõr. 

 
ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Nakit akõm ve öz sermaye değişim tablosu 
Madde 400. Kurulun muhasebe standartlarõ ile ilgili düzenlemeleri uyarõnca 

düzenlenmesi gereken nakit akõm tablosu ile öz sermaye değişim tablosu da bu Tebliğ 
hükümleri çerçevesinde paranõn cari satõn alma gücü cinsinden  ifade edilmek üzere 
düzeltme işlemine tabi tutulur. Nakit akõm tablosu, bu Tebliğ uyarõnca düzeltme işlemine 
tabi tutulmamõş mali tablolardan elde edilen tutarlarõn ilgili düzeltme katsayõsõ ile çarpõlmak 
suretiyle düzeltmeye tabi tutulur. 

 
Bu kõsõmdaki hükümlerin konsolide mali tablolara uygulanmasõ ile ilgili özel 

hükümler 
Madde 401. Yüksek enflasyon dönemlerinde yabancõ ülkelerde faaliyet 

göstermeyen bağlõ ortaklõklarõn konsolidasyona dahil edilmesinde, ilgili ortaklõğõn mali 
tablolarõ bu Kõsõmdaki hükümler uyarõnca düzeltmeye tabi tutulur. 

Yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü bir yabancõ ülkede faaliyet gösteren bağlõ 
ortaklõklarõn mali tablolarõ, bu Kõsõmdaki hükümler çerçevesinde düzeltmeye tabi tutulur ve 
düzeltilmiş mali tablolar dönem sonu kapanõş kurlarõ esas alõnarak  Türk lirasõna 
dönüştürülür ve konsolide mali tablolarõn hazõrlanmasõnda  bu şekilde hazõrlanan mali 
tablolar esas alõnõr. 

Farklõ hesap dönemleri olan bağlõ ortaklõklarõn mali tablolarõnõn konsolidasyona 
dahil edilmesi durumunda, her bir mali tablo, konsolide mali tablo tarihindeki paranõn satõn 
alma gücü cinsinden yeniden ifade edilir.  

 
Bu kõsõmdaki hükümlerin öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen 

iştiraklere uygulanmasõ  
Madde 402. Yüksek enflasyonun oluştuğu bir ülkede faaliyet gösteren ve öz 

sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin gelir tablosu ve bilançosu bu 
Kõsõmdaki hükümlere göre düzeltilir. İşletmenin iştirakin net varlõğõndaki ve faaliyet 
sonuçlarõndaki payõ bu düzeltilmiş tutar dikkate alõnarak hesaplanõr. İştirakin mali 
tablolarõnõn yabancõ para birimi üzerinden düzenlenmesi durumunda, mali tablolara kapanõş 
kurlarõ esas alõnarak dönüştürülür. 

 
Önceki dönem mali tablolarõnõn karşõlaştõrma amacõyla düzeltilmesi 
Madde 403. Mali tablolar, önceki dönem mali tablolarõ ile karşõlaştõrmalõ olarak 

hazõrlanõr. Karşõlaştõrmanõn sağlõklõ yapõlabilmesini sağlamak amacõyla, bu Tebliğ 
hükümlerine uygun olarak hazõrlanmõş önceki döneme ait mali tablolar, düzeltme katsayõsõ 
kullanõlarak cari satõn alma gücü cinsinden ifade edilir. Önceki dönem mali tablolarõnõn 
karşõlaştõrma amacõyla düzeltilmesi, mali tablolarõn tüm kalemlerinin dönemin düzeltme 
katsayõsõ ile çarpõlmasõ suretiyle yapõlõr. Ancak bu Tebliğin �Kur Değişiminin Etkileri� 
Kõsmõnda yüksek enflasyon döneminde önceki dönem rakamlarõnõn düzeltilmesine ilişkin 
özel hükümler saklõdõr. 

Bu Kõsõmdaki hükümlere uygun olarak düzenlenmemiş önceki dönem mali 
tablolarõ, bu Kõsõmdaki hükümler uyarõnca düzenlenmiş mali tablolarla karşõlaştõrma 
amacõyla birinci fõkrada belirtilen şekilde düzeltilemez. 
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Yüksek enflasyon döneminden sonraki mali tablolar 
Madde 404. Yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle bu Kõsõmdaki 

hükümlere göre mali tablo hazõrlanmasõna son verilmesi halinde, son dönem mali 
tablolarõnda yer alan rakamlar bir sonraki döneme ait mali tablo hazõrlanmasõnda esas 
alõnacak rakamlarõn başlangõç değerlerini oluşturur. 

 
Kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 405. Mali tablo dipnotlarõnda, diğer kõsõmlarda öngörülen dipnotlarõn 

yanõnda aşağõdaki açõklamalara da yer verilir. 
a) Paranõn satõn alma gücündeki değişikliklerin mali tablolara olan bozucu etkisini 

gidermek amacõyla cari ve önceki dönem mali tablolarõnõn paranõn cari dönem sonundaki 
satõn alma gücü cinsinden yeniden ifade edildiğine yönelik açõklama, 

b) Mali tablolarda yer alan kalemlerin paranõn cari satõn alma gücü cinsinden ifade 
edilmesinde kullanõlan ölçütlere ilişkin açõklama, 

c) Bu Tebliğde, farklõ değerleme yöntemlerinin kullanõlmasõna, imkan verildiği 
durumlarda, hangi yöntemin benimsendiğine dair açõklama, 

d) Varlõklarla ilgili olarak vergi mevzuatõ çerçevesinde yapõlan amortisman 
hesaplamalarõna ilişkin açõklama, 

e) Mali tablolarõnõ bu Kõsõmdaki hükümler çerçevesinde düzenlemeyen bağlõ 
ortaklõklar ile ilgili açõklama, 

f) Düzeltme işleminde esas alõnan, varsa, toplulaştõrõlmõş yöntemlere ilişkin 
açõklama ile bir takvim ayõnõn farklõ günlerinde gerçekleşen işlemlere farklõ düzeltme 
katsayõlarõnõn uygulanmasõ halinde bu konuya ilişkin açõklama, 

g) Türk Ticaret Kanunu veya işletmelerin ana sözleşmeleri çerçevesinde oluşan 
yedek akçeler ile ödenmiş veya çõkarõlmõş sermayenin kayõtlõ değerleri hakkõnda açõklama, 

h) Net parasal pozisyon kârõ-zararõna dahil olan, ancak gelir tablosunda ayrõca 
açõklanmasõ öngörülen kalemler hakkõnda açõklama, 

i) Önceki dönem mali tablolarõnõn bağõmsõz denetimden geçmiş olup olmadõğõna 
ilişkin açõklama, 

j) Mali tablolarõn Tebliğ hükümleri uyarõnca ilk defa düzenleneceği hesap 
döneminin başõna kadar olan dönemde düzeltilmiş tutarlarõ ile olmak üzere, aktif 
kalemlerden, borçlarõn ve öz sermaye kalemlerinin çõkarõlmasõ sonucunda kalan kõsõm 
hakkõnda dipnotlarda açõklama yapõlõr. 

Mali tablo dipnotlarõnda düzeltme işlemine tabi tutulmuş mali tablo kalemleriyle 
ilgili olarak açõklanmasõ öngörülen hususlar, bu Tebliğde belirtilen şekilde düzeltme 
işlemine tabi tutulmuş değerleri dikkate alõnarak açõklanõr. 

 
Mali tablolarõn formatõ 
Madde 406. Bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanan mali tablolarõn başlõğõndan sonra 

gelmek üzere, �enflasyona göre düzeltilmiş� ibaresi konulur. 
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PARASAL KALEMLER 

 
Ek: 1 

 
A) Parasal Aktif Kalemler ile Parasal Aktif Kalemlere Benzer Şekilde İşleme Tabi 
Tutulan Parasal Olmayan Aktif Kalemler: 
1. Hazõr Değerler (TL Hesaplar) 
2. Özel ve Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonolarõ 
3. Diğer Menkul kõymetler (tahvil ve benzeri özellikler taşõyanlar) 
4. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (parasal olanlar için ayrõlanlar) 
5. Ticari alacaklar 
6. Diğer ticari alacaklar 
7. Verilen sipariş avanslarõ (sabit fiyattan mal alõmõnõ garanti etmeyen) 
8. Diğer cari varlõklar (parasal özellikler taşõyan kalemler) 
9. Bağlõ menkul kõymetler (tahvil ve benzerleri) 
10. Diğer cari olmayan finansal varlõklar (tahvil ve benzerleri) 
11. Peşin ödenen vergiler ve fonlar 
B) Parasal Pasif Kalemler 
1. Finansal borçlar 
2. Ticari borçlar 
3. Diğer borçlar 
4. Alõnan avanslar (sabit fiyattan mal satõmõnõ garanti etmeyen) 
5. Borç ve gider karşõlõklarõ 
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EK: 2  
FİYAT ENDEKSLERİ 

 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayõs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Ekim Kasõm Aralõk 

1970 0.01877 0.01899 0.01883 0.01879 0.01869 0.01840 0.01800 0.01839 0.01869 0.01891 0.01891 0.01914 0.01951 
1971 0.02034 0.02074 0.02091 0.02109 0.02139 0.02126 0.02218 0.02240 0.02237 0.02298 0.02298 0.02361 0.02400 
1972 0.02453 0.02533 0.02524 0.02526 0.02555 0.02570 0.02610 0.02620 0.02640 0.02654 0.02654 0.02719 0.02758 
1973 0.02770 0.02905 0.02928 0.02954 0.02994 0.03006 0.03056 0.03126 0.03265 0.03352 0.03352 0.03400 0.03561 
1974 0.03647 0.03760 0.03934 0.04047 0.04162 0.04028 0.04034 0.04053 0.04173 0.04157 0.04157 0.04176 0.04240 
1975 0.04401 0.04500 0.04545 0.04552 0.04492 0.04406 0.04371 0.04396 0.04417 0.04479 0.04479 0.04511 0.04681 
1976 0.04790 0.04894 0.04949 0.05111 0.05243 0.05291 0.05106 0.05197 0.05282 0.05391 0.05391 0.05503 0.05577 
1977 0.05720 0.05773 0.05829 0.06041 0.06117 0.06188 0.06227 0.06258 0.06801 0.07120 0.07120 0.07335 0.07590 
1978 0.07904 0.08258 0.08625 0.08925 0.09209 0.09378 0.09793 0.10023 0.10444 0.10730 0.10730 0.10973 0.11290 
1979 0.11822 0.12394 0.13022 0.14040 0.14697 0.15758 0.16276 0.16813 0.17323 0.18206 0.18206 0.19645 0.20477 
1980 0.22360 0.28909 0.30194 0.31262 0.32182 0.33068 0.33126 0.33635 0.34798 0.37275 0.37275 0.38675 0.39862 
1981 0.41676 0.42613 0.42265 0.41930 0.42843 0.45584 0.45654 0.46161 0.47520 0.48294 0.48294 0.49251 0.50081 
1982 0.51995 0.53931 0.55729 0.56789 0.57527 0.58310 0.59462 0.60615 0.61306 0.61767 0.61767 0.62413 0.62781 
1983 0.68774 0.70433 0.71539 0.72553 0.73752 0.74720 0.75596 0.77163 0.78776 0.80943 0.80943 0.84262 0.87949 
1984 0.91360 0.94449 0.97537 1.05604 1.12887 1.18187 1.17358 1.21091 1.23903 1.27960 1.27960 1.32707 1.35012 
1985 1.41512 1.48195 1.56124 1.59765 1.63222 1.61148 1.61932 1.64789 1.69307 1.77742 1.77742 1.83181 1.86638 
1986 1.95074 1.99038 2.01619 2.05630 2.08902 2.10931 2.13512 2.13881 2.18490 2.27018 2.27018 2.30336 2.32457 
1987 2.40846 2.49881 2.58352 2.69081 2.84046 2.71622 2.72470 2.80940 2.91952 3.02116 3.02116 3.14258 3.52375 
1988 3.82022 4.05740 4.33692 4.53175 4.59104 4.62775 4.75198 4.91292 5.13880 5.38727 5.38727 5.68374 5.91810 
1989 6.34162 6.57315 6.81315 7.17174 7.49080 7.73362 8.13173 8.34350 8.55526 8.79244 8.79244 9.15949 9.60561 
1990 10.03196 10.49502 10.93266 11.19525 11.36749 11.53407 11.72890 12.24842 12.95430 13.55289 13.55289 13.92842 14.27571 
1991 14.93077 15.71570 16.47806 17.36464 17.87005 18.11287 18.51946 19.39475 20.24463 20.95616 20.95616 21.76368 22.72933 
1992 25.23661 26.55237 27.69872 28.30577 28.50342 28.57401 29.09918 30.50530 32.41682 34.21540 34.21540 35.40975 36.68598 
1993 38.53538 40.54573 42.47419 43.58383 44.83748 45.88783 48.06476 49.86899 51.87086 53.72027 53.72027 57.13390 58.79131 
1994 61.90000 66.70000 71.40000 91.70000 99.50000 102.20000 104.70000 108.00000 112.80000 119.80000 119.80000 126.60000 134.70000 
1995 148.50000 159.00000 167.80000 176.40000 179.70000 182.00000 186.10000 190.30000 199.10000 206.50000 206.50000 213.80000 223.10000 
1996 244.80000 259.10000 277.30000 299.70000 312.10000 320.60000 328.20000 340.60000 358.00000 377.60000 377.60000 396.90000 412.50000 
1997 435.80000 462.80000 490.70000 517.90000 544.80000 563.40000 593.10000 624.60000 663.70000 708.00000 708.00000 747.60000 787.70000 
1998 839.10000 877.40000 912.70000 949.30000 980.20000 995.50000 1,020.70000 1,045.30000 1,101.20000 1,146.80000 1,146.80000 1,185.70000 1,215.10000 
1999 1,258.60000 1,301.00000 1,352.90000 1,424.40000 1,469.90000 1,496.50000 1,556.00000 1,606.80000 1,700.80000 1,780.10000 1,780.10000 1,852.70000 1,979.50000 
2000 2,094.00000 2,179.30000 2,246.80000 2,300.50000 2,339.50000 2,346.39990 2,370.50000 2,393.00000 2,448.30000 2,516.70000 2,516.70000 2,577.20000 2,626.00000 
2001 2,686.80000 2,757.60000 3,035.00000 3,470.80000 3,689.60000 3,795.60000 3,920.60000 4,059.50000 4,276.70000 4,564.50000 4,564.50000 4,755.50000 4,951.70000 
2002 5,157.40000 5,289.50000 5,387.90000 5,485.50000 5,508.40000 5,572.00000 5,720.70000 5,842.80000 6,024.60000 6,213.30000 6,213.30000 6,314.30000 6,478.80000 
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ONALTINCI KISIM 

HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 407. Bu Kõsmõn amacõ, aynõ hesap döneminde farklõ işletmeler arasõnda 

veya aynõ işletmenin farklõ hesap dönemleri arasõnda  performans karşõlaştõrmalarõnõn 
yapõlabilmesi için hisse başõna kazancõn hesaplanmasõ ve gösterimine ilişkin ilkeleri 
belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 408.  Hisse başõna kazancõn hesaplanmasõnda bu Kõsõm hükümleri 

uygulanõr.  
Bu Kõsmõn odak noktasõ hisse başõna kazanç hesaplama formülünün payda 

bölümüdür. Karõn belirlenmesine ilişkin olarak farklõ muhasebe politikalarõ kullanõlmasõ 
nedeniyle hisse başõna kazanç verilerinin sõnõrlamalarõ olsa bile, tutarlõ olarak belirlenen 
payda finansal raporlamayõ güçlendirir. 

 
Tanõmlar 
Madde 409. Bu Kõsõmda geçen; 
Adi hisse senedi: Sahipliği temsil eden diğer tüm paylardan sonra gelen paylarõ, 
Potansiyel adi hisse senedi: Lehdarõna adi hisse senedine sahiplik hakkõ verebilen 

finansal araç veya sözleşmeyi, 
Varant veya opsiyon: Lehdarõna adi hisse senedi satõn alma hakkõ veren finansal 

araçlarõ, 
ifade eder.  
Aşağõdaki kavramlar ise bu Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõnda 

belirtilen anlamlarõyla kullanõlmõştõr:  
Finansal araç: Bir işletmenin finansal varlõğõ iken diğer işletmenin finansal 

yükümlülüğü veya hissesi olan sözleşme. 
Hisse senedi: İşletmenin varlõklarõndan tüm yükümlülüklerini indirdikten sonra 

kalan bakiyede hak sahibi olmayõ sağlayan sözleşme. 
Makul değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 

etkilenmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağ. 

Adi hisse senetleri, diğer bütün çeşit hisse senetlerinden (imtiyazlõ hisse senetleri 
gibi) sonra net dönem karõna katõlõrlar. İşletmeler çeşitli sõnõflarda adi hisse senedine sahip 
olabilir. Aynõ sõnõftaki hisse senetleri, temettü almak için aynõ haklara sahiptir.  

Potansiyel adi hisse senedi örnekleri: 
a) İmtiyazlõ hisse senetleri de dahil olmak üzere, adi hisse senedine dönüşebilir, 

borçlanma veya ortaklõk temsil eden finansal araçlar. 
b) Varant ve opsiyonlar. 
c) Ücretlerinin bir parçasõ olarak çalõşanlara hisse senedi alma hakkõ tanõyan 

çalõşan planlarõ ve diğer hisse satõn alma planlarõ. 
d) Bir işin veya varlõğõn satõn alõnmasõ gibi, sözleşmelerden doğan bazõ şartlarõn 

sağlanmasõ karşõlõğõnda ihraç edilen hisse senetleri. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Hisse senetleri borsada işlem gören işletmeler 
Madde 410.  Adi hisse senetleri veya potansiyel adi hisse senetleri borsada işlem 

gören işletmeler ile adi hisse senetleri veya potansiyel adi hisse senetlerini halka arz etmek 
üzere olan işletmeler bu Kõsõm hükümlerine uyarlar.  

 
Konsolide mali tablolar 
Madde 411.  Ana ortaklõğa ait mali tablolarõn ve konsolide mali tablolarõn beraber 

sunulmasõ durumunda, bu Kõsma göre sunulmasõ istenen bilgiler sadece konsolide bazda 
olanlardõr. 

Bir ana ortaklõğõn mali tablolarõnõ kullananlar genellikle grubun bir bütün olarak 
faaliyet sonuçlarõ ile ilgilenirler ve bu sonuçlar hakkõnda bilgi sahibi olmak isterler. 

 
Hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler 
Madde 412.  Hisse başõna kazanç açõklamak isteyen adi hisse senetleri veya 

potansiyel adi hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler de hesaplamalarõnõ ve 
açõklamalarõnõ bu Kõsõm esaslarõna göre yaparlar. 

Adi hisse senetleri veya potansiyel adi hisse senetleri borsada işlem görmeyen 
işletmeler hisse başõna kazanç açõklamak zorunda değildirler. Buna rağmen hisse başõna 
kazanç açõklamak isteyen işletmeler, bu Kõsõm esaslarõna uygun hesaplama yaparlarsa mali 
raporlamalarda işletmeler arasõ karşõlaştõrõlabilirlik sağlanabilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değerleme 
 
Hisse başõna kazanç 
Madde 413.  Hisse başõna kazanç, net dönem karõndan veya zararõndan adi hisse 

senedi sahiplerine isabet eden kõsmõn, dönem içindeki ağõrlõklõ ortalama adi hisse senedi 
sayõsõna bölünmesiyle hesaplanõr. 

 
Kazanç  
Madde 414. Hisse başõna kazancõn hesaplanmasõnda kullanõlacak adi hisse senedi 

sahiplerine isabet eden net dönem karõ veya zararõ, imtiyazlõ hisse senetlerine ödenecek 
temettüler sonrasõ net dönem karõ veya zararõdõr. 

Vergi gideri ve topluluk dõşõ paylar dahil bir dönem içinde gerçekleşen tüm gelir ve 
gider kalemleri net dönem karõ veya zararõnõn belirlenmesinde dikkate alõnõr. İmtiyazlõ 
temettüler dahil, imtiyazlõ hisse senedi sahiplerine isabet eden net karõn net dönem karõndan 
indirilmesiyle (veya net dönem zararõna eklenmesiyle), adi hisse senetlerine isabet eden net 
dönem karõ veya zararõ hesaplanõr.  

Net dönem karõndan indirilecek imtiyazlõ temettü tutarõ: 
a) İlgili dönemde temettü birikimsiz imtiyazlõ hisse senetleri için ödeneceği ilan 

edilen imtiyazlõ temettü tutarõ ve 
b) Dağõtõlacak temettü miktarõna ilişkin bir karar ilan edilmiş olsun veya olmasõn, 

ilgili dönemde temettü birikimli imtiyazlõ hisse senetlerine ödenecek toplam imtiyazlõ 
temettü tutarõnõ kapsar.  
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Diğer taraftan, ilgili döneme ait imtiyazlõ temettü tutarõ, önceki dönemlere ilişkin 
olarak cari dönemde, temettü birikimli imtiyazlõ hisse senetlerine ödenen veya ödeneceği 
ilan edilen temettü tutarõnõ içermez. 

 
Hisse senedi sayõsõ  
Madde 415. Hisse başõna kazanç, dönem içindeki ağõrlõklõ ortalama adi hisse 

senedi sayõsõ kullanõlarak hesaplanõr. 
Dönem içindeki ağõrlõklõ ortalama adi hisse senedi sayõsõ, dönem içinde herhangi 

bir zamanda ortaklarõn sahip olduğu hisse sayõsõnõn daha az veya daha fazla olmasõ 
nedeniyle sermayenin değişme durumunu yansõtmaktadõr. Dönem içindeki ortaklarõn elinde 
bulunan ağõrlõklõ ortalama adi hisse senedi sayõsõ, dönem başõndaki adi hisse senedi sayõsõ ve 
dönem içinde geri alõnan veya ihraç edilen hisse senedi sayõsõnõn bir zaman-ağõrlõğõ faktörü 
ile çarpõlarak toplanmasõ sonucu bulunan hisse senedi sayõsõdõr. Zaman-ağõrlõğõ faktörü belli 
sayõda hisse senedinin çõkarõlmõş bulunduğu gün sayõsõnõn toplam dönemin gün sayõsõna 
oranõdõr. Ağõrlõklõ ortalamanõn hesaplanmasõna ilişkin makul tahminler yapõlabilir.  

 
Hisse senetlerinin hesaplamaya dahil edilme tarihi 
Madde 416.  Hisse senetlerinin ağõrlõklõ ortalama hisse senedi sayõsõ hesabõna dahil 

edildiği tarih çoğunlukla hisse senetlerinin karşõlõğõnõn elde edilebilme tarihidir. Örnek 
olarak: 

a) Nakit karşõlõğõ ihraç edilen adi hisse senetleri, rüçhan hakkõ kullanõm tarihinde , 
b) Temettünün gönüllü olarak yeniden adi hisse senedi veya imtiyazlõ hisse 

senetlerine yatõrõlmasõ nedeniyle ihraç edilen hisse senetleri, temettü dağõtõm tarihinde, 
c) Bir borçlanma senedinin adi hisse senedine çevrilmesi nedeniyle ihraç edilen 

hisse senetleri, faiz tahakkukunun sona erdiği tarihte,  
d) Bir finansal aracõn anapara ya da faiz ödemesi yerine ihraç edilen adi hisse 

senetleri, faiz tahakkukunun sona erdiği tarihte, 
e) İşletmenin herhangi bir borcunun ifasõ nedeniyle ihraç edilen adi hisse senetleri, 

borcun ifa tarihinde, 
f) Nakit haricinde herhangi bir varlõğõn iktisabõ karşõlõğõ ihraç edilen adi hisse 

senetleri, iktisabõn gerçekleştiği tarihte, 
g) Alõnan hizmet karşõlõğõnda ihraç edilen adi hisse senetleri, hizmetin alõnma 

tarihinde,  
hesaplamaya dahil edilir. 
Bu ve bunun gibi durumlarda adi hisse senetlerinin ağõrlõklõ ortalama hisse sayõsõ 

hesabõna dahil edileceği tarih, hisse senedinin ihracõna ilişkin özel şart ve durumlara göre 
belirlenir. Tarihin belirlenmesinde yapõlan sözleşmenin özüne özellikle dikkat edilmesi 
şarttõr.   

İktisap yoluyla birleşme karşõlõğõnda ihraç edilen hisse senetleri, ağõrlõklõ ortalama 
hisse senedi sayõsõna devralma tarihi itibariyle dahil edilir, çünkü devralan işletme devir olan 
işletmenin faaliyet sonuçlarõnõ kendi gelir tablosuna devralma tarihi itibariyle dahil eder. 
Haklarõn birleştirilmesi şeklinde bir birleşme işlemine ilişkin olarak ihraç edilen hisse 
senetleri ağõrlõklõ ortalama hisse senedi sayõsõna bütün dönemler için dahil edilir çünkü 
birleşik işletmenin finansal tablolarõ, birleşik işletme hep varmõş gibi hazõrlanõr. Bu nedenle 
haklarõn birleştirilmesi şeklinde bir birleşme işleminde, hisse başõna kazanç hesabõ 
yapõlõrken, birleşen işletmelerin ağõrlõklõ ortalama adi hisse senedi sayõlarõnõn toplamõ, 
birleşme sonrasõ ortaya çõkan işletmenin hisse senetlerine göre düzeltilir. 

Kõsmen ödenmiş adi hisse senedi ihraç edildiğinde, bu hisse senetleri dönem 
içindeki temettü ödemelerine tam ödenmiş hisse senedine göre katõlma hakkõ oranõnda, tam 
ödenmiş hisse senetlerinin bir kesri gibi muamele görür.  
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Belli şartlarõn gerçekleşmesine bağlõ olarak ihraç edilen adi hisse senetleri  
ortaklarõn elinde bulunan hisse senedi gibi değerlendirilir ve hisse başõna kazanç hesabõna 
gerekli bütün şartlarõn yerine getirilme tarihinden itibaren dahil edilir. Şarta bağlõ olarak iade 
edilebilir (geri çağrõlabilir) adi hisse senetleri, şarta bağlõ ihraç olunan hisseler gibi muamele 
görür. 

 
Adi hisse sayõsõnõ değiştiren olaylar 
Madde 417.  Cari dönem ve açõklanan bütün dönemler için ağõrlõklõ ortalama adi 

hisse senedi sayõsõ, potansiyel adi hisse senetlerinin çevrilmesi hariç, özkaynakta bir 
değişiklik olmadan ortaklarõn elinde bulunan adi hisse sayõsõnõ değiştiren olaylara göre 
ayarlanõr. 

Özkaynaklarda bir değişiklik olmadan, adi hisse senedi ihraç edilebilir veya 
ortaklarõn elinde bulunan hisse senedi sayõsõ azaltõlabilir. Örnek olarak: 

a) Bedelsiz hisse senedi ihracõ, 
b) Bir başka ihraç sõrasõnda bedelsiz olarak verilen hisseler (rüçhan hakkõ kullanõmõ 

sõrasõnda ortaya çõkan bedelsiz ihraç edilen adi hisse senedi), 
c) Hisse bölme, 
d) Birleştirme (daha önceden bölünen hisselerin birleştirilmesi), 
Bir bedelsiz hisse senedi ihracõnda veya hisse bölme işleminde, adi hisse senetleri 

mevcut hissedarlar için bedelsiz olarak ihraç edilir. Böylece özkaynakta bir artõş meydana 
gelmeden ortaklarõn ellerinde bulunan adi hisse senedi adedi artmõş olur. Olay 
gerçekleşmeden önce ortaklarõn ellerinde bulunan adi hisse senetlerinin sayõsõ sanki olay 
raporlanan en eski dönem başõnda olmuş gibi hisse senedi sayõsõnõn değişimine göre oransal 
olarak ayarlanõr. (Örnek: %200 bedelsiz bir artõrõmda, ihraç öncesi hisse senedi sayõsõ 3 ile 
çarpõlarak toplam hisse senedi sayõsõ elde edilir veya 2 ile çarpõlarak ek olarak artõrõlan hisse 
senedi sayõsõ elde edilir.) 

Potansiyel adi hisse senetleri genellikle tam değer karşõlõğõnda ihraç edildiğinden, 
potansiyel adi hisse senetlerinin çevrilmesi için adi hisse senedi ihracõ işletmedeki mevcut 
varlõklarda orantõlõ bir değişime yol açarak genellikle bedelsiz hisse dağõtõmõna sebep olmaz. 
Rüçhan hakkõ kullanõmõnda, rüçhan hakkõ kullanõm fiyatõ çoğunlukla hisse senedinin makul 
değerinden düşüktür. Bu nedenle böyle bir rüçhan hakkõ kullanõmõ  bedelsiz bölüm  içerir. 
Rüçhan hakkõ kullanõmõndan önceki dönemler için hisse başõna kazanç hesabõnda 
kullanõlacak adi hisse senedi sayõsõ, rüçhan hakkõ kullanõmõndan önceki hisse senedi 
sayõsõnõn, hissenin rüçhan hakkõ kullanõmõndan hemen önceki makul değerinin rüçhan hakkõ 
kullanõmõndan sonra hissenin teorik makul değerine bölünmesi sonucunda bulunan faktörle 
çarpõlmasõ sonucu bulunur.  

Rüçhan hakkõ kullanõmõndan sonra hissenin teorik makul değeri, rüçhan hakkõ 
kullanõmõndan hemen önce ortaklarõn ellerinde bulunan hisse senetlerinin toplam makul 
değerine rüçhan hakkõ kullanõmõndan elde edilen hasõlatõn eklenmesi sonucu bulunan tutarõn 
rüçhan hakkõ kullanõmõndan sonra ortaklarõn elinde olan hisse senedi adedine bölünmesiyle 
bulunur.  

  
Hisse başõna bölünmüş kazanç  
Madde 418. Hisse başõna bölünmüş kazancõn hesaplanmasõnda, adi hisse senedi 

sahiplerine isabet eden net kar ve ağõrlõklõ ortalama adi hisse senedi sayõsõ bölmeye müsait 
bütün potansiyel adi hisse senetlerinin etkisine göre düzeltilir. 

Dönem içindeki bütün bölmeye müsait potansiyel adi hisse senetlerinin etkisi 
dikkate alõndõğõndan, hisse başõna bölünmüş kazancõn hesaplanmasõ ile hisse başõna 
kazancõn hesaplanmasõ tutarlõdõr. Şöyle ki;  
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a)Adi hisse senetlerine isabet eden net dönem karõ, dönem içinde bölmeye müsait 
potansiyel adi hisse senetlerine ödenen vergi sonrasõ temettü ve faiz tutarõ kadar artõrõlõr ve 
bölmeye müsait potansiyel adi hisse senetlerinin, adi hisse senedine çevrilmesi sõrasõnda 
gelir ya da giderde ortaya çõkacak diğer değişikliklere göre düzeltilir. 

b)Ortaklarõn ellerinde bulunan ağõrlõklõ ortalama adi hisse senedi sayõsõ, bölmeye 
müsait potansiyel adi hisse senetlerinin, adi hisse senetlerine çevrilmesi durumunda ihraç 
edilmesi gereken hisse senetlerinin ağõrlõklõ ortalama sayõsõ kadar artõrõlõr. 

 
Bölünmüş kazanç 
Madde 419. Hisse başõna bölünmüş kazancõn hesaplanmasõ için, bu bölümün 

�Kazanç� başlõklõ maddesine göre hesaplanan adi hisse senetlerine isabet eden net dönem 
karõ veya zararõ aşağõdakilerin vergi sonrasõ etkilerine göre düzeltilir; 

a)Adi hisse senetlerine isabet eden net dönem karõnõn bu bölümün �Kazanç� 
başlõklõ maddesine göre hesaplanmasõ sõrasõnda net kardan indirilen bölmeye müsait 
potansiyel adi hisse senetlerine ilişkin temettü, 

b)Bölmeye müsait potansiyel adi hisse senetlerine dönem içinde ödenen faiz, 
c)Bölmeye müsait potansiyel adi hisse senetlerinin adi hisse senetlerine çevrimi 

sõrasõnda gelir ya da giderde ortaya çõkacak diğer değişiklikler. 
Potansiyel adi hisse senetlerinin adi hisse senetlerine çevrilmesinden sonra, artõk 

potansiyel adi hisse senetlerine ilişkin olarak başkaca temettü, faiz ve diğer gelir ya da gider 
oluşmaz. Bunun yerine, bu yeni adi hisse senetleri, adi hisse senetlerine isabet eden net 
dönem karõna katõlma hakkõna sahip olurlar. Bu nedenle, bu bölümün �Kazanç� başlõklõ 
maddesine göre hesaplanan adi hisse senetlerine isabet eden net dönem karõ, potansiyel 
bölmeye müsait adi hisse senetlerinin, adi hisse senedine çevrilmesi yoluyla tasarruf 
edilecek temettü, faiz  ve diğer gelir ve gider tutarõ kadar artõrõlõr. Potansiyel adi hisse 
senetleri ile ilgili giderler, sebebi getiri düzeltmesi sõrasõnda dikkate alõnan iskonto veya 
prim ile harçlardõr. Temettü, faiz ve diğer gelir ya da gider tutarlarõ, bunlara ilişkin olarak 
işletme tarafõndan üstlenilmiş vergilere göre düzeltilir.  

Bir miktar potansiyel adi hisse senetlerinin çevrilmesi diğer gelir ya da giderlerde 
değişikliklere sebep olabilir. Örnek olarak, potansiyel adi hisse senetlerine ödenen faizlerde 
azalma net dönem karõnda artõşa, bu da esneklik tanõmayan çalõşan kar paylaşõm planlarõ ile 
ilgili giderlerde artõşa sebep olabilir. Hisse başõna bölünmüş kazancõn hesaplanmasõnda, net 
dönem karõ ya da zararõ, gelir ya da giderlerdeki bu gibi değişimlere göre düzeltilir. 

 
Bölünmüş hisse senedi sayõsõ  
Madde 420. Hisse başõna bölünmüş kazancõn hesaplanmasõnda kullanõlacak adi 

hisse senedi sayõsõ, bu bölümün �Hisse senedi sayõsõ� başlõklõ maddesine göre hesaplanmõş 
ağõrlõklõ ortalama adi hisse senedi sayõsõ ile bölmeye müsait tüm potansiyel adi hisse 
senetlerinin, adi hisse senetlerine çevrilmesi için ihraç edilecek adi hisse senedi sayõsõnõn 
ağõrlõklõ ortalamasõnõn toplamõdõr. Bölmeye müsait potansiyel hisse senetlerinin dönem 
başõnda, eğer daha sonra ise, potansiyel adi hisse senetlerinin ihraç tarihinde adi hisse 
senetlerine çevrildiği varsayõlmalõdõr.  

Bölmeye müsait potansiyel adi hisse senetlerinin dönüştürülmesinde ihraç edilecek 
adi hisse senedi sayõsõ potansiyel adi hisse senetlerinin içerdiği şartlara göre  belirlenir. 
Hesaplamada adi hisse senedine çevrimin, potansiyel adi hisse senedi sahibi açõsõndan en 
avantajlõ çevrim oranõ ya da işlem fiyatõndan gerçekleştiği varsayõlõr.  

Hisse başõna kazanç hesabõnda olduğu gibi, ihracõ özel şartlarõn oluşmasõna bağlõ 
adi hisse senetleri, şartõn oluşmasõ halinde ortaklarõn elindeki hisse senedi sayõsõna ve  hisse 
başõna bölünmüş kazanç hesabõna dahil edilir. Şarta bağlõ ihraç olunan hisseler, dönemin 
başõnda (daha sonra ise, şarta bağlõ ihraç olunan hisse senetlerine ilişkin sözleşme tarihi 
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itibariyle) hesaplamaya dahil edilir. Eğer şartlar oluşmaz ise, hisse başõna bölünmüş kazanç 
hesabõna dahil edilecek şarta bağlõ ihraç olunan hisse sayõsõ, raporlama döneminin sonu şart 
döneminin sonu olduğunda ihraç edilebilecek hisse sayõsõna dayandõrõlõr. Şart dönemi sona 
erdiğinde şartlar oluşmamõşsa, düzeltmeye müsaade edilmez. Bu fõkrada ifade edilen 
koşullar eşit olarak, bir şartõn oluşmasõ halinde ihraç edilecek potansiyel adi hisse 
senetlerinde de uygulanõr. 

Bir bağlõ ortaklõk, müşterek yönetime tabi teşebbüs veya iştirak; kendi hisse 
senetlerine veya raporlama yapan işletmenin hisse senedine dönüştürülebilecek potansiyel 
adi hisse senedi ihraç edebilir. Eğer bağlõ ortaklõk, müşterek yönetime tabi teşebbüs veya 
iştirakin potansiyel adi hisse senetleri, raporlama yapan işletmenin konsolide hisse başõna 
kazanç hesabõ üzerinde bölme etkisine sahipse, bunlar da  hisse başõna bölünmüş kazanç 
hesabõna dahil edilir.  

Bir işletme, hisse başõna bölünmüş kazancõnõ hesaplarken bölmeye müsait 
opsiyonlarõn veya diğer bölmeye müsait potansiyel adi hisse senetlerinin, hisse senedine 
dönüşeceğini varsayar. Bu ihraçlarda elde edilmesi beklenen fonun, bu hisselerin makul 
değer üzerinden ihracõndan elde edilecek fon olduğu varsayõlõr. İhraç edilen hisse sayõsõ ile 
makul değer üzerinden ihraç edilecek hisse sayõsõ arasõndaki fark bedelsiz ihraç edilen adi 
hisse senedi gibi muamele görür.  

Bu kapsamda makul değer, adi hisse senetlerinin dönem içindeki ortalama fiyatõdõr. 
Opsiyonlar ve diğer hisse satõn alma sözleşmeleri, makul değerden daha düşük 

değerle adi hisse senedi ihracõna yol açtõklarõnda bölme etkisi yaratõrlar. Bölmenin tutarõ 
makul değer eksi ihraç fiyatõdõr. Bu nedenle, hisse başõna bölünmüş  karõn hesaplanmasõ için  
bu tür her düzenlemenin aşağõda yer alan,   

a)Dönem içindeki ortalama makul değerden belli sayõda adi hisse senedi ihracõna 
yönelik sözleşmeyi, (Bu tür ihraç edilecek hisseler makul değerde olur ve bölme veya 
bölmeme etkisi olmadõğõ varsayõlõr. Bunlar hisse başõna bölünmüş kazanç hesabõnda yok 
sayõlõr.)  

b)Kalan adi hisse senetlerinin karşõlõksõz ihracõna yönelik sözleşmeyi (Bu tür adi 
hisse senetleri herhangi bir gelir yaratmaz ve adi hisse senetlerine isabet eden net karõ 
etkilemez. Bu nedenle bu tür hisseler bölme etkisine sahiptir ve hisse başõna bölünmüş 
kazanç hesabõnda ortaklarõn elinde bulunan adi hisse senetleri sayõsõna ilave edilir.), 

kapsadõğõ varsayõlõr.   
Opsiyonlar ve diğer hisse satõn alma düzenlemelerinin etkilerini hesaplama 

yöntemleri, bazõ ülkelerde kullanõlan  hisse geri alma yöntemi ile aynõ sonuçlarõ üretir. Bu, 
işletmenin bazõ durumlarda yapõlamayan veya yasal olmayan kendi hisse senetlerini alma 
işlemine girdiği anlamõna gelmez. 

Dönem içinde temettülere katõlma hakkõ olmadõğõ sürece kõsmen ödenmiş hisse 
senetleri, varant ve opsiyonlarõn eşiti olarak kabul edilir. 

 
Bölmeye müsait potansiyel adi hisse senetleri 
Madde 421. Potansiyel adi hisse senetleri, sadece adi hisse senedine 

dönüştürülmeleri hisse başõna olağan faaliyet karõnõ azalttõğõnda, bölme etkisine sahiptir. 
Bir işletme, potansiyel adi hisse senetlerinin bölme etkisi yaratõp yaratmadõğõnõ 

tespit etmek için sürmekte olan olağan faaliyetlerden elde edilen net karõ �kontrol rakamõ� 
olarak kullanõr. Sürmekte olan olağan faaliyetlerden elde edilen net kar, olağan 
faaliyetlerden elde edilen net kardan imtiyazlõ temettüler ve sürekli olmayan faaliyetlerden 
elde edilen karõn düşülmesiyle bulunur.  

Adi hisse senetlerine dönüştürülmeleri sõrasõnda  hisse başõna  olağan faaliyet 
karõnda artõş veya hisse başõna  olağan faaliyet zararõnda  azalõş oluyorsa potansiyel adi hisse 



 

209 

senetleri bölme etkisi yaratmaz. Hisse başõna bölünmüş kazanç hesabõnda, bölme etkisi 
yaratmayan potansiyel adi hisse senetlerinin etkileri dikkate alõnmaz. 

Potansiyel adi hisse senetlerinin bölme etkisi olup olmadõğõ tespit edilirken her 
ihraç veya seri, toplu olarak değil, ayrõ ayrõ değerlendirilir. Potansiyel adi hisse senedinin 
değerlendirilmesindeki sõralama, bölücü etkisinin olup olmamasõ durumunu değiştirebilir. 
Bu nedenle,  hisse başõna kazançtaki bölünmeyi maksimum düzeye çõkarmak için, 
potansiyel adi hisse senetlerinin her ihracõ veya serisi bölme etkisi en çok olandan en az 
olana doğru bir sõrada değerlendirilir. 

Potansiyel adi hisse senetleri, ortaklarõn elinde bulunduklarõ döneme göre 
ağõrlõklandõrõlõrlar. Raporlama döneminde iptal edilen veya hükmü kalmayan potansiyel adi 
hisse senetleri, ancak ortaklarõn ellerinde bulunduklarõ  dönem için  hisse başõna bölünmüş 
kazanç hesabõna dahil edilir. Raporlama dönemi sõrasõnda adi hisse senedine dönüştürülen 
potansiyel adi hisse senetleri dönem başõndan çevrim tarihine kadar bölünmüş  hisse başõna 
kazanç hesabõna dahil edilir; çevrim tarihinden itibaren ortaya çõkan adi hisse senetleri hem 
basit, hem de hisse başõna bölünmüş kazanç hesabõna dahil edilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yeniden Tespit 
 
Yeniden tespit    
Madde 422. Ortaklarõn ellerinde bulunan adi hisse senetleri veya potansiyel adi 

hisse senetleri bedelsiz artõrõm ya da  hisse bölünmesi nedeniyle artõyor veya ters hisse 
bölünmesiyle azalõyor ise, ilan edilmiş hisse başõna kazanç ve hisse başõna bölünmüş kazanç 
hesaplamalarõ geriye dönük olarak düzeltilir. Bu değişiklikler bilanço tarihinden sonra fakat 
mali tablolarõn ilan edilmesinden önce gerçekleşirse, hisse başõna hesaplamalar ve daha 
önceki dönemlere ilişkin ilan edilecek oranlar yeni hisse sayõsõna göre tespit edilir. Hisse 
başõna hesaplamalar hisse sayõsõndaki bu değişikliği yansõttõğõnda, bu durum belirtilir. 
Ayrõca ilan edilecek bütün dönemlere ilişkin basit ve hisse başõna bölünmüş kazançlar; 

a)Bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 
Hatalar� başlõklõ Kõsmõ uygulamalarõ çerçevesinde, temel hatalarõn etkilerine ve muhasebe 
politikalarõnda yapõlan değişiklikler nedeniyle yapõlan düzeltmelere, 

b)Haklarõn birleştirilmesi şeklindeki birleşmelerin etkilerine göre, düzeltilir. 
İşletmeler, önceki dönem ilan edilen hisse başõna bölünmüş kazancõ, kullanõlan 

varsayõmlardaki değişiklikler veya potansiyel adi hisse senetlerinin, adi hisse senedine 
dönüştürülmesi nedeniyle yeniden tespit etmezler. 

Bilanço tarihinden sonra ortaya çõkan, mali tablo dipnotlarõnda herhangi bir 
açõklama yapõlmamasõ halinde mali tablo kullanõcõlarõnõn doğru karar vermeleri ve doğru 
değerlendirme yapmalarõnõ engelleyebilecek öneme sahip adi hisse senedi veya potansiyel 
adi hisse senedi işlemlerinin duyurulmasõ konusunda işletmeler teşvik edilir. Bu gibi 
işlemlere örnekler aşağõda yer almõştõr: 

a) Nakit karşõlõğõ hisse senedi ihracõ, 
b) İhracõndan elde edilen gelir, borç veya bilanço tarihinde ortaklarõn ellerinde 

bulunan imtiyazlõ hisse senedi ödemesinde kullanõlan hisse senedi ihracõ, 
c) Adi hisse senedi itfasõ, 
d) Bilanço tarihinde ortaklarõn ellerinde bulunan potansiyel adi hisse senetlerinin, 

adi hisse senedine çevrilmesi, 
e) Varant, opsiyon veya hisse senedine çevrilebilir menkul kõymet ihracõ, 
f) Şarta bağlõ olarak ihraç edilebilen hisse senetlerine ilişkin şartlarõn sağlanmasõ. 
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Dönem net kar ya da zararõnõn tespit edilmesinde kullanõlan sermaye miktarõnõ 
etkilemediğinden  bilanço tarihinden sonra meydana gelen işlemlere ilişkin hisse başõna 
kazanç tutarlarõ düzeltilmez.  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mali Tablolarda Gösterim 
 
Mali tablolarda gösterim 
Madde 423. Bir işletme, dönem karõna katõlmada ayrõ haklara sahip her bir sõnõf 

adi hisse senedi için, basit ve hisse başõna bölünmüş kazancõ gelir tablosunun tablo kõsmõnda 
yayõnlar. İşletme, basit ve hisse başõna bölünmüş kazancõ her döneme aynõ  önemi vererek 
yayõnlar.  

Bu standarda göre, basit ve hisse başõna bölünmüş kazancõn, hesaplanan tutarlar 
negatif olsa bile (hisse başõna zarar) yayõnlanmasõ zorunludur. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kamuya açõklanacak hususlar 
Madde 424. Bir işletme;  
a)Basit ve hisse başõna bölünmüş kazancõn hesabõnda, bölme işleminin payõnda 

kullanõlan tutarlarõ ve bu tutarlarõn net dönem karõ ya da zararõ ile ilgili mutabakatõnõ, 
b)Basit ve hisse başõna bölünmüş kazancõn hesabõnda, bölme işleminin paydasõnda 

kullanõlan ağõrlõklõ ortalama adi  hisse senedi sayõsõnõ ve bu paydalarõn birbiri ile ilgili 
mutabakatõnõ, 

kamuya açõklamak zorundadõr. 
Potansiyel adi hisse senedi yaratan finansal araçlar ve diğer sözleşmeler, basit ve 

hisse başõna bölünmüş kazanç ölçümünü etkileyecek vade ve koşullarõ içerebilir. Bu vade ve 
koşullar potansiyel adi hisse senetlerinin bölücü etkisi olup olmayacağõnõ, varsa bölücü 
etkisinin ağõrlõklõ ortalama hisse sayõsõna etkisini ve adi hisse senetlerine isabet eden net 
dönem karõna ilişkin düzeltmeleri belirleyebilir. Bu Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ 
Kõsmõ�na göre bir yükümlülük olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn bu vade ve koşullarõn kamuya 
açõklanmasõ bu Kõsõm  tarafõndan teşvik edilir. Bir işletme, basit ve hisse başõna bölünmüş 
kazanca ilaveten, net kar veya zararõ oluşturan raporlanmõş bir alt unsurun adi hisse 
senetlerine isabet eden bölümüne ilişkin hisse başõna tutar açõklayacaksa, bu tutar bu Kõsõm 
esaslarõna göre belirlenen ağõrlõklõ ortalama adi hisse senedi sayõsõ kullanõlarak hesaplanõr. 
Eğer net karõn bu unsuru bir kalem olarak gelir tablosunda yer almõyorsa, gelir tablosunda 
raporlanan bir kalemle arasõnda mutabakat sağlanõr. Basit ve hisse başõna bölünmüş tutarlar 
her birine eşit önem verilerek kamuya duyurulur. 

Bir işletme bu Kõsmõn gerektirdiğinden daha fazla bilgiyi kamuya açõklamayõ 
isteyebilir. Bu bilgiler, kullanõcõlarõn işletmenin performansõnõ değerlendirmesine yardõmcõ 
olabilir ve net karõn bir çok unsurunun hisse başõna tutarõ formunda olabilir.  Böyle 
açõklamalar teşvik edilir. Ancak, bu tutarlarõn kamuya açõklanmasõnda, paydalarõn bu 
standarda göre hesaplanmõş olmasõ kamuya açõklanan hisse başõna kar tutarlarõnõn 
karşõlaştõrõlabilir olmasõnõ sağlayacaktõr.   
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ONYEDİNCİ KISIM 
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 425. Bu Kõsmõn amacõ, bilanço tarihinden sonraki olaylardan mali 

tablolarda düzeltme gerektirenler ile bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihi hakkõnda 
ve bilanço tarihinden sonraki olaylarla ilgili mali tablolarda açõklanmasõ gereken bilgileri 
belirlemektir.  

 
Kapsam 
Madde 426. Bilanço tarihinden sonraki olaylarõn muhasebeleştirilmesinde ve 

dipnotlarda yapõlacak açõklamalarda bu Kõsõm hükümleri uygulanõr. 
 
Tanõmlar 
Madde 427. Bu Kõsõmda geçen,  
Bilanço tarihinden sonraki olaylar: Bilanço tarihi ile bilançonun yayõmõ için 

yetkilendirilme tarihi arasõnda işletme lehine veya aleyhine ortaya çõkan olaylarõ  
ifade eder. 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 
a)Bilanço tarihi itibarõyla ilgili olaylarõn var olduğuna ilişkin yeni deliller gösteren 

olaylar (bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar) ve, 
b)İlgili olaylarõn bilanço tarihinden sonra ortaya çõktõğõnõ gösteren olaylar (bilanço 

tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar).   
olmak üzere ikiye ayrõlõr 
Bilanço tarihinden sonraki olaylarõn kapsamõ 
Madde 428. Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru 

veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açõklanmasõndan sonra ortaya çõkmõş olsalar 
bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihi arasõndaki tüm olaylarõ 
kapsar. 

Ayrõca, bilanço tarihinden sonra ortaya çõkan olaylarõn işletmenin sürekliliği 
varsayõmõnõn yapõlmasõnõ engellemesi durumunda, mali tablolar işletmenin sürekliliği 
varsayõmõ yapõlarak düzenlenemez.   

 
Bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihi 
Madde 429. Bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihi; bu Tebliğ hükümleri ile 

uyumlu olarak hazõrlanacak mali tablolarõn kamuya açõklanmasõ, genel kurula sunulmasõ 
veya Kurula ya da işletmenin hisse senetlerinin işlem gördüğü borsalara gönderilmesine 
yönelik olmak üzere, işletme yönetim kurulunca karar alõndõğõ tarihtir. İşletmelerin yönetim 
kurullarõnca bu doğrultuda bir karar alõnmasõ bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ 
Kõsmõ kapsamõnda zorunludur.    
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İKİNCİ BÖLÜM 

Mali Tabloya Alõnma ve Değerleme Esaslarõ 
 
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar  
Madde 430. İşletmeler; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylarõn 

ortaya çõkmasõ durumunda, mali tablolara alõnan tutarlarõ bu yeni duruma uygun şekilde 
düzeltmekle yükümlüdür. 

Aşağõda yer alan hususlar, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylara 
örnek olarak verilmiştir. Bu olaylarõn ortaya çõkmasõ durumunda, ilgili kalemin tutarõ buna 
göre düzeltilir veya daha önce mali tablolara alõnmamõş olanlar mali tablolara alõnõr:  

a)İşletmenin bilanço tarihi itibariyle bir yükümlülüğünün bulunduğunu teyit eden, 
bilanço tarihinden sonra sonuçlanmõş bir dava ile ilgili olarak; daha önce mali tablolara 
alõnan karşõlõk tutarlarõ düzeltilir, daha önce herhangi bir karşõlõk tutarõnõn mali tablolara 
alõnmadõğõ ve şarta bağlõ yükümlülükler kapsamõnda sadece dipnotlarda açõklama yapõldõğõ 
durumlarda ise ilgili tutar için bir karşõlõk mali tablolara alõnõr.  

b)Bilanço tarihi itibariyle bir varlõğõn değerinde düşüklük olduğuna veya daha önce 
mali tablolara alõnan değer düşüklüğü tutarõnõn düzeltilmesi gerektiğine dair bir bilginin 
bilanço tarihinden sonra ortaya çõkmasõ.  
                      1-Bilanço tarihi itibarõyla işletmenin alacaklõ olduğu bir müşterisinin bilanço 
tarihinden sonra iflas etmesi, bilanço tarihi itibarõyla söz konusu alacakla ilgili bir zararõn 
var olduğunun teyidi şeklinde değerlendirilir; bu durumda ilgili alacağõn kayõtlõ değerinin 
düzeltilmesi şarttõr. 
                      2-Stoklarõn bilanço tarihinden sonra satõlmasõ, bu stoklarõn bilanço tarihindeki 
net gerçekleşebilir değerleri hakkõnda bilgi verebilir.  
                c)Bilanço tarihinden önce satõn alõnan varlõklarõn maliyetlerinin veya satõlan 
varlõklardan elde edilen gelirlerin bilanço tarihinden sonra belirli hale gelmesi. 
                d)Bilanço tarihinden önceki olaylar nedeniyle, kardan pay veya ikramiye gibi 
bilanço tarihi itibarõyla hukuki veya zõmni kabule dayalõ bir borcun olduğu durumlarda, 
ikramiye veya kardan payõn bilanço tarihinden sonra belirli hale gelmesi. 
                e)Bilanço tarihi itibarõyla, mali tablolarõn gerçeğe uygun olmadõğõnõ gösteren hata 
ve hilelerin bilanço tarihinden sonra ortaya çõkarõlmasõ.  

 
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar 
Madde 431. Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar için mali 

tablolarda herhangi bir düzeltme yapõlmaz. 
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylara, bilanço tarihi ile 

bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihi arasõnda yatõrõmlarõn piyasa değerlerinde 
ortaya çõkan değer düşüklükleri örnek olarak verilebilir. Bu değer düşüklükleri, yatõrõmlarõn 
bilanço tarihindeki durumu ile ilgili olmayõp, sonraki dönemlerde ortaya çõkan durumu 
yansõttõğõndan, yatõrõmlara ilişkin mali tablolara alõnan tutarlarda herhangi bir düzeltme 
yapõlmaz. Benzer şekilde, yatõrõmlarla ilgili olarak, bu Kõsmõn �Bilanço tarihinden sonraki 
düzeltme gerektirmeyen olaylara ilişkin açõklamalar� başlõklõ maddesi uyarõnca ek 
açõklamalar yapõlmasõ gerekli olabilir, ancak bilanço tarihi itibarõyla açõklanan tutarlar 
güncellenmez. 

 
Temettüler 
Madde 432. Hisse senedi sahiplerine ödeneceği bilanço tarihinden sonra ilan 

edilen temettüler ile ilgili olarak, bilanço tarihinde işletmelerce herhangi bir yükümlülük 
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mali tablolara alõnmaz. Bu Kõsmõn uygulanmasõnda hisse senedi, bu Tebliğin �Finansal 
Araçlar� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlandõğõ şekilde anlaşõlõr. 

Ödeneceği, bilanço tarihinden sonra ancak bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme 
tarihinden önce ilan edilen temettüler; bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler 
ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda belirtilen cari yükümlülüklere ilişkin kriterleri 
taşõmadõğõndan bir yükümlülük olarak mali tablolara alõnmaz. Bu tür temettüler, bu Tebliğin 
�Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümlere uygun olarak dipnotlarda 
açõklanõr. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşletmenin Sürekliliği 

 
İşletmenin sürekliliği varsayõmõnõn geçerliliğini kaybetmesi 
Madde 433. İşletme yönetimince bilanço tarihinden sonra işletmenin tasfiye 

edilmesi veya ticari faaliyetlerinin durdurulmasõna karar verilmesi veya bu şekilde hareket 
edilmesi dõşõnda herhangi gerçekçi bir alternatifin bulunmamasõ halinde; mali tablolarõn 
hazõrlanmasõnda işletmenin sürekliliği varsayõmõ dikkate alõnmaz. 

Bilanço tarihinden sonra işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarõnda ortaya 
çõkan bozulmalar, işletmenin sürekliliği varsayõmõnõn geçerliliğini koruyup korumadõğõnõn 
yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. İşletmenin sürekliliği varsayõmõnõn geçerliliğini 
yitirmesi halinde; işletmenin sürekliliği varsayõmõ çerçevesinde mali tablolara alõnan 
tutarlarõn düzeltilmesi yerine, muhasebe esaslarõnda temel bir değişikliğe gidilerek mali 
tablolarõn hazõrlanmasõnda bu varsayõm dikkate alõnmaz.  

Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda işletmenin sürekliliği kavramõnõn dikkate 
alõnmadõğõ veya işletme yönetiminin işletmenin sürekliliğinden şüphe edilmesini gerektiren 
olay ve şartlara ilişkin önemli belirsizliklerden haberdar olduğu durumlarda; dipnotlarda, bu 
Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõnda konuyla ilgili olarak öngörülen 
hususlarõn açõklanmasõ şarttõr. Dipnotlarda açõklanmasõ gereken söz konusu olay ve şartlar 
bilanço tarihinden sonra da ortaya çõkabilir.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihine ilişkin açõklamalar 
Madde 434. Bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihi ile yetkilendirilmenin 

kimin tarafõndan yapõldõğõna ilişkin bilgiler kamuya açõklanõr. 
Mali tablolar, bilançonun yayõmõ için yetkilendirilme tarihinden sonraki işlem ve 

olaylarõ kapsamayacağõndan; bu tarihin mali tablo kullanõcõlarõnõn bilgilerine sunulmasõ 
zorunludur. 

 
Bilanço tarihindeki duruma ilişkin açõklamalarõn güncellenmesi 
Madde 435. Bilanço tarihi itibarõyla olan durum hakkõnda bilanço tarihinden sonra 

yeni bilgiler elde edilmesi durumunda; söz konusu durum yeni bilgiler çerçevesinde 
güncellenir. 

Bazõ durumlarda, bilanço tarihinden sonra elde edilen bilgiler; mali tablolara alõnan 
tutarlarõ etkilemese bile, mali tablolarda yapõlan açõklamalarõn güncellenmesini gerektirir. 
(Örnek; işletmenin bilanço tarihi itibariyle şarta bağlõ bir yükümlülüğünün bulunduğuna 
ilişkin bilanço tarihinden sonra kanõt elde edilmesi durumunda; bu şarta bağlõ yükümlülük 
için, bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ 
Kõsmõnda yer alan hükümler çerçevesinde karşõlõk ayrõlmasõ gerekip gerekmediği 
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değerlendirilir ve şarta bağlõ yükümlülüklere ilişkin açõklamalarõn bu kanõt õşõğõnda 
güncellenmesi şarttõr.)     

 
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylara ilişkin 

açõklamalar 
Madde 436. Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylarõn önemli 

olmasõ durumunda, bunlarõn açõklanmamasõ mali tablo kullanõcõlarõnõn mali tablolarõ esas 
alarak aldõklarõ ekonomik kararlarõ etkileyebilir. Bu nedenle, bilanço tarihinden sonraki 
düzeltme gerektirmeyen olaylarõn önemli her bir kategorisi için aşağõdaki bilgilerin 
dipnotlarda açõklanmasõ şarttõr: 

a) Olayõn esasõ ve, 
b) Olayõn tahmini finansal etkisi veya böyle bir tahminin yapõlamadõğõna ilişkin 

açõklama. 
Aşağõda yer alan hususlar, dipnotlarda açõklanmasõ gereken bilanço tarihinden 

sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylara örnek olarak verilmiştir: 
a) Bilanço tarihinden sonra önemli bir bağlõ ortaklõğõn elden çõkarõlmasõ veya 

önemli bir birleşme gerçekleştirilmesi (Bu Tebliğin �İşletme Birleşmeleri� başlõklõ Kõsmõ, 
işletme birleşmelerinde ve elden çõkarmalarda bazõ açõklamalarõn yapõlmasõnõ 
öngörmektedir.), 

b) Bir faaliyetin durdurulmasõna ilişkin bir planõn duyurulmasõ, durdurulan 
faaliyetler ile ilgili olarak varlõklarõn elden çõkarõlmasõ veya borçlarõn tasfiyesi ile bunlara 
ilişkin işletmeyi bağlayõcõ anlaşmalar yapõlmasõ (Bu Tebliğin �Durdurulan Faaliyetler� 
başlõklõ Kõsmõ), 

c) Önemli varlõk alõmõ ve elden çõkarõlmasõ, önemli varlõklarõn devletçe 
kamulaştõrõlmasõ veya istimlak edilmesi, 

d) Bilanço tarihinden sonra önemli bir faaliyet biriminin yangõn sonucu tahrip 
olmasõ,  

e) Önemli bir yeniden yapõlandõrma planõnõn duyurulmasõ veya bu planõn 
uygulanmaya başlanmasõ (Bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta 
Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõ), 

f) Bilanço tarihinden sonra önemli tutarda hisse senedi işlemleri yapõlmasõ (Bu 
Tebliğin �Hisse Başõna Kazanç� başlõklõ Kõsmõ),  

g) Varlõk fiyatlarõnda veya döviz kurlarõnda bilanço tarihinden sonra olağan dõşõ 
büyüklükte değişikliklerin olmasõ, 

h) İşletmenin cari ve ertelenmiş vergi alacaklarõ ile borçlarõ üzerinde önemli etkisi 
olan yeni vergi düzenlemelerinin yapõlmasõ veya vergi oranlarõnõn değişmesi ya da bu 
şekilde bir vergi kanunu çõkarõlacağõnõn duyurulmasõ (Bu Tebliğin �Kurum Kazancõ 
Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõ), 

i) Önemli bir garantinin verilmesi gibi, önemli taahhütlere veya önemli şarta bağlõ 
yükümlülüklere girilmesi, 

j) Tamamen bilanço tarihinden sonra gerçekleşen olaylardan kaynaklanan önemli 
bir davanõn başlamasõ, 

 
 



 

215 

ONSEKİZİNCİ KISIM 
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTA BAĞLI 

VARLIKLAR 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç  
Madde 437. Bu Kõsmõn amacõ; karşõlõklar, şarta bağlõ yükümlülükler ve şarta bağlõ 

varlõklarõn mali tablolara alõnma ve değerleme esaslarõ ile mali tablo kullanõcõlarõnõn bu 
kalemlerin özelliklerini, zamanlamasõnõ ve tutarõnõ anlamalarõnõ sağlamak üzere mali 
tablolarõnda açõklanmasõ gerekli asgari bilgileri belirlemektir. 

 
Kapsam  
Madde 438. İşletmeler, aşağõda sayõlan durumlardan kaynaklananlar hariç, 

karşõlõklarõn, şarta bağlõ yükümlülüklerin ve şarta bağlõ varlõklarõn mali tablolara 
yansõtõlmasõnda, bu kõsõmdaki hükümlere uyar:  

a) Makul değer üzerinden izlenen finansal araçlardan kaynaklananlar,  
b) İvazlõ sözleşmeler hariç, ileri tarihli sözleşmelerden kaynaklananlar, 
c) Sigorta şirketlerinde, poliçe sahipleri ile yapõlan sözleşmelerden kaynaklananlar, 
d) Bu Tebliğin diğer Kõsõmlarõnda düzenlenen hususlar. 
 
Tanõmlar 
Madde 439. Bu Kõsõmda geçen;  

 Karşõlõk: Gerçekleşme zamanõ veya tutarõ belirli olmayan yükümlülükleri 
(Amortisman, varlõklarda değer düşüklüğü ve şüpheli alacaklar için ayrõlan karşõlõklar, ilgili 
varlõklarõn kayõtlõ değerinin ayarlanmasõ suretiyle mali tablolara alõnmakta olup, bu tanõm 
kapsamõna girmez.), 
 Yükümlülük; Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifasõ halinde ekonomik fayda 
içeren kaynaklarõn işletmeden çõkmasõna neden olacak mevcut gereklilikleri, 
 Sorumluluk doğuran olay: Hukuki veya zõmni bir yükümlülüğün doğmasõna yol 
açan ve bu yükümlülüğün ifasõ için başkaca gerçekçi bir alternatifin olmadõğõ olaylarõ, 
 Hukuki yükümlülük: Bir sözleşmeden (açõk veya zõmni hükümleri aracõlõğõyla), 
yasal düzenlemeden veya diğer yasal uygulamalardan kaynaklanan yükümlülükleri,  

Zõmni yükümlülük: a) İşletmenin, geçmiş uygulamalar, yayõmlanmõş politikalar 
veya açõklamalarla, belirli sorumluluklarõ üstleneceğini üçüncü kişilere taahhüt ettiği; ve, 

b)Bunun sonucu olarak, işletmenin bu sorumluluklarõn yerine getirileceği 
konusunda 
 üçüncü kişiler nezdinde geçerli bir beklenti doğurmasõ nedeniyle oluşan yükümlülükleri, 

Şarta bağlõ yükümlülük: a) Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti, 
işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin 
olmayan olayõn gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün bir 
yükümlülüğü; veya, 

b)Geçmiş olaylardan kaynaklanan, fakat aşağõdaki nedenlerle mali tablolara 
alõnmayan mevcut yükümlülükleri; 

  1-Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynaklarõn 
işletmeden çõkma ihtimalinin muhtemel olmamasõ; veya, 

  2-Yükümlülük tutarõnõn, yeterince  
güvenilir bir biçimde belirlenememesi. 
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 Şarta bağlõ varlõk: Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti, işletmenin 
tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayõn 
gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit  
edilebilmesi mümkün varlõklarõ,  
 İleri tarihli sözleşme: Taraflarõn yükümlülüklerini karşõlõklõ olarak henüz yerine 
getirmedikleri veya taraflarõn yükümlülüklerini karşõlõklõ olarak kõsmi şekilde yerine 
getirdikleri sözleşmeleri, 
 İvazlõ sözleşme: Sözleşme kapsamõndaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 
katlanõlmasõ kaçõnõlmaz maliyetin söz konusu sözleşme kapsamõnda elde edilmesi beklenen 
ekonomik faydayõ 

ifade eder. 
 
Karşõlõklar ve şarta bağlõ yükümlülükler arasõndaki ilişki  
Madde 440. Tüm karşõlõklar, miktar veya zaman açõsõndan kesin olmamasõ 

nedeniyle �şarta bağlõ�dõr. Ancak bu kõsõmda "şarta bağlõ" kavramõ, mevcudiyeti işletmenin 
tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayõn 
gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilecek olmasõ nedeniyle mali tablolara alõnma 
koşullarõnõ sağlamayan varlõk ve yükümlülükler için kullanõlmõştõr. Buna ilave olarak, �şarta 
bağlõ yükümlülük� kavramõ, mali tablolara alõnma şartlarõnõ taşõmayan yükümlülükleri de 
kapsamaktadõr.  

Karşõlõklar, ifasõ için ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletmeden çõkõşõ 
muhtemel mevcut bir yükümlülük olduklarõ için, miktarlarõnõn güvenilir bir biçimde tahmin 
edilebilir olmasõ şartõyla, mali tablolara alõnõr. Buna karşõn, şarta bağlõ yükümlülükler, mali 
tablolara aşağõdaki nedenlerden dolayõ alõnmazlar; 

a)Şarta bağlõ yükümlülükler, işletmenin mevcut bir yükümlülüğünün olduğu henüz 
kesinleşmediğinden muhtemel olmayan, ancak mümkün olan bir yükümlülüğüdür.  

b)Şarta bağlõ yükümlülük, bu Tebliğde mali tablolara alõnma şartlarõ olarak 
belirtilen kriterleri taşõmamaktadõr.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Karşõlõklar 
 
Karşõlõklarõn mali tablolara alõnmasõ  
Madde 441.  Aşağõdaki koşullarõn varlõğõ halinde, karşõlõk mali tablolara alõnõr.  
a)Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zõmni yükümlülüğün 

bulunmasõ; 
b)Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarõn 

işletmeden çõkmasõnõn muhtemel olmasõ; ve, 
c)Yükümlülük tutarõnõn güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmasõ. 
Bu koşullardan herhangi birini karşõlamayan hususlarla ilgili olarak karşõlõk mali 

tablolara alõnmaz.  
 
Geçmişteki olay  
 Madde 442. Mevcut bir yükümlülük doğuran geçmişteki bir olay, sorumluluk 

doğuran olay olarak adlandõrõlõr. Bir olayõn sorumluluk  doğuran olay olabilmesi için, olayõn 
yarattõğõ yükümlülüğün hukuki veya zõmni yükümlülük olmasõ ve yükümlülüğün yerine 
getirilmesi konusunda işletmenin başkaca gerçekçi bir alternatifinin bulunmamasõ şarttõr.  
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Mevcut yükümlülük  
Madde 443. Mevcut bir yükümlülüğün varlõğõnõn açõk olmadõğõ durumlarda; 

mevcut tüm kanõtlar dikkate alõndõğõnda, bilanço tarihi itibariyle mevcut bir yükümlülüğün 
varlõğõ ihtimali böyle bir yükümlülüğün yokluğu ihtimalinden daha yüksek ise, geçmişteki  
olayõn mevcut bir yükümlülük doğurduğu kabul edilir. Değerlendirme yapõlõrken; bilanço 
tarihinden sonraki olaylarõn sağladõğõ ek kanõtlar da dikkate alõnõr.  

Bir davada, dava konusu edilen olayõn mevcut olup olmadõğõ veya bu olaylarõn 
mevcut bir yükümlülük doğurup doğurmadõğõ hususlarõ açõk olmayabilir. Bu tür durumlarda, 
mevcut tüm kanõtlar, uzmanlarõn görüşleri, dikkate alõnarak, bilanço tarihi itibariyle mevcut 
bir yükümlülüğün varolup olmadõğõna karar verilir. . 

   
Ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletmeden çõkõşõnõn muhtemel olmasõ 
Madde 444. Bir tutarõn yükümlülük olarak mali tablolara alõnabilmesi için, mevcut 

bir yükümlülüğün yanõnda ifasõ için ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletmeden çõkõşõnõn 
muhtemel olmasõ da şarttõr. Ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletme dõşõna çõkma 
ihtimali, böyle bir çõkõşõn gerçekleşmeme ihtimalinden yüksek ise, kaynak çõkõşõnõn 
muhtemel olduğu kabul edilir. Mevcut bir yükümlülüğün varlõğõnõn muhtemel olmadõğõ 
durumlarda, ekonomik fayda içeren kaynak çõkõşõ ihtimalinin uzak olmamasõ şartõyla, ilgili 
husus şarta bağlõ yükümlülük olarak mali tablo dipnotlarõnda açõklanõr. 

Bu kõsõmdaki �muhtemel� kavramõ, olma ihtimalinin olmama ihtimalinden yüksek 
olduğu durumlar için kullanõlmakta olup, �mümkün� kavramõndan farklõdõr. 

 
Yükümlülük tutarõnõn güvenilir biçimde tahmini 
Madde 445. İşletmelerce, karşõlõklarõn mali tablolara alõnmasõnda kullanõlmak 

üzere, yükümlülüklere ilişkin güvenilir tahminler yapõlõr. Güvenilir tahminlerin yapõlamadõğõ 
istisnai durumlarda, yükümlülük �şarta bağlõ bir yükümlülük� olarak mali tablo 
dipnotlarõnda açõklanõr. 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şarta Bağlõ Yükümlülükler Ve Şarta Bağlõ Varlõklar 
 
Şarta bağlõ yükümlülükler  
Madde 446.  Şarta bağlõ yükümlülükler, mali tablolara alõnmaz.  
Şarta bağlõ yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletmeden  çõkma 

ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, bu kõsõmda belirtilen şekilde, mali tablo 
dipnotlarõnda açõklanõr.  

Bir işletmenin müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olduğu durumlarda, diğer 
taraflarõn yükümlülükleri bir şarta bağlõ yükümlülük olarak değerlendirilir. Diğer taraflarõn 
yükümlü olduğu kõsõm kadar bir tutar, güvenilir tahminin yapõlamadõğõ istisnai durumlar 
hariç, gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletmeden çõkma ihtimalinin muhtemel 
hale gelmesi durumunda, �karşõlõk� olarak mali tablolara alõnõr. Şarta bağlõ yükümlülükler, 
ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletmeden çõkma ihtimalinin  muhtemel hale gelip 
gelmediğinin tespiti amacõyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Şarta bağlõ 
yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren 
kaynaklarõn işletmeden çõkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlõ 
yükümlülük, güvenilir tahminin yapõlamadõğõ durumlar hariç, olasõlõktaki değişikliğin 
olduğu dönemin mali tablolarõnda karşõlõk olarak mali tablolara alõnõr.  

 
Şarta bağlõ varlõklar  
Madde 447.  Şarta bağlõ varlõklar, mali tablolara alõnmaz.  
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İşletmenin ekonomik fayda elde edeceği muhtemel ise, bu kõsõmda belirtilen 
şekilde mali tablo dipnotlarõnda açõklama yapõlõr.  

Şarta bağlõ varlõklar, maddi bir tutarõn işletmeye ödenmesi ile ilgili bir davada 
olduğu gibi, ekonomik faydanõn işletmeye gireceğinin mümkün olduğu, ancak sonuçlarõn 
belli olmadõğõ durumlarda ortaya çõkabilir.  

Ekonomik faydanõn işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, şarta 
bağlõ varlõkla ilgili olarak mali tablo dipnotlarõnda açõklama yapõlõr. Ekonomik faydanõn 
işletmeye gireceğinin kesine yakõn hale gelmesi durumundaysa, söz konusu varlõk ve 
bununla ilgili gelir değişikliğin olduğu tarihte mali tablolara alõnõr. 

Şarta bağlõ varlõklar, gelişmelerin mali tablolara uygun bir şekilde yansõmasõnõ 
temin etmek üzere, sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. İşletmenin ekonomik fayda 
elde edeceğinin muhtemel hale gelmesi durumunda, şarta bağlõ varlõk hakkõnda mali tablo 
dipnotlarõnda açõklama yapõlõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Değerleme 
 
En gerçekçi tahmin  
Madde 448. Karşõlõk olarak mali tablolara alõnmasõ gerekli tutarõn belirlenmesinde, 

bilanço tarihi itibariyle mevcut yükümlülüğün ifa edilmesi için gerekli harcama tutarõnõn en 
gerçekçi tahmini esas alõnõr. Bu tahmin yapõlõrken mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz 
önünde bulundurulmalõdõr. 

Karşõlõk tutarõna ve finansal etkisine ilişkin tahminler, benzer olaylara ilişkin 
deneyimler ve bazõ durumlarda bağõmsõz uzmanlarõn raporlarõ dikkate alõnarak işletme 
yönetimince belirlenir. Dikkate alõnacak kanõtlar, bilanço tarihinden sonra ortaya çõkan 
olaylarõn sağladõğõ ek kanõtlarõ da içerir. 

Karşõlõk olarak mali tablolara alõnacak tutara ilişkin belirsizlikler, farklõ durumlara 
göre farklõ şekillerde ele alõnabilir. Değerlemeye tabi tutulan karşõlõğõn çok sayõda kalemden 
oluştuğu durumda, sorumluluk tutarõ tüm mümkün sonuçlarõn ilgili gerçekleşme ihtimalleri 
ile ağõrlõklandõrõlmasõ suretiyle tahmin edilir. Tahmine ilişkin bu istatistiki yöntem, 
"beklenen değer" yöntemi olarak adlandõrõlõr. Mümkün sonuçlar aralõğõnõn sürekli değiştiği  
ve bu aralõktaki her bir noktanõn diğeri ile benzer olduğu durumda ise, aralõğõn orta noktasõ 
kullanõlõr.  

 
Riskler ve belirsizlikler  
Madde 449. Karşõlõk tutarõna ilişkin en gerçekçi tahminin belirlenmesinde, 

olaylara ve durumlara ilişkin riskler ve belirsizlikler dikkate alõnõr.  
Risk, sonucun değişkenliğini ifade eder. Riske göre yapõlacak düzeltme işlemi, 

yükümlülük tutarõnõ artõrabilir. Belirsizlik durumlarõnda değerlendirme yapõlõrken, gelir veya 
varlõklarõn olduğundan daha yüksek ve gider veya yükümlülüklerin olduğundan daha düşük 
gösterilmemesini sağlayacak şekilde tedbirli hareket edilir. Ayrõca, belirsizlik, aşõrõ karşõlõk 
ayrõlmasõnõ veya yükümlülüklerin  olmasõ gerekenden daha yüksek gösterilmesini haklõ 
kõlmaz.  

Giderlerin miktarõna ilişkin belirsizlikler, bu kõsõmda açõklanan şekilde, mali tablo 
dipnotlarõnda açõklanõr. 

 
Bugünkü değer  
Madde 450. Paranõn zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşõlõk 

tutarõ; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olmasõ beklenen giderlerin bugünkü 
değeri olarak belirlenir.  
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Karşõlõklarõn bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanõlacak iskonto oranõ 
paranõn zaman değerinin cari piyasa tahminleri ile yükümlülüğe özgü riskleri yansõtan vergi 
öncesi oran olmalõdõr. Söz konusu iskonto oranõ, gelecekteki nakit akõmlarõnõn tahminiyle 
ilgili riski içermez. 

 
Gelecekteki olaylar  
Madde 451. Yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olan tutarõ 

etkileyebilecek ve gelecekte olmasõ beklenen olaylar, bu olaylarõn gerçekleşeceğine dair 
yeterli kanõt olmasõ durumunda karşõlõk tutarõna yansõtõlmalõdõr. 

Bu duruma örnek olarak, "teknolojide beklenen gelişmeler neticesinde maliyetlerde 
düşüş beklenmesi", "mevzuatta gerçekleşmesi beklenen değişiklikler neticesinde, 
maliyetlerde düşüş beklenmesi" verilebilir. 

Böylece, yeterli delilin olmasõ şartõyla, ileride oluşmasõ beklenen bir teknolojik 
değişikliğin veya kanunlaşmasõ kesine yakõn bir yasanõn, işletmenin karşõlõklarõnda bir 
azalmayõ sağlayacağõnõn beklendiği durumlarda, gelecekte oluşmasõ beklenen bu tür olaylar, 
karşõlõk tutarõnõn belirlenmesinde dikkate alõnõr. 

 
Varlõklarõn elden çõkarõlmasõnõn beklendiği durumlar  
Madde 452.  Varlõklarõn elden çõkarõlmasõnõn beklendiği durumlarda, söz konusu 

durum sonucunda oluşmasõ beklenen kazançlar, elden çõkarõlma beklentisinin karşõlõğõn 
oluşmasõna yol açan olayla doğrudan ilişkili olmasõ durumunda dahi, karşõlõklarõn 
belirlenmesinde dikkate alõnmaz. Bu kazançlar, varlõkla ilgili özel hükümlerde belirtilen 
zamanda mali tablolara alõnõr.   

 
Tazmin  
Madde 453. Bir karşõlõğa ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli 

harcamalarõn bir kõsmõnõn veya tamamõnõn üçüncü kişilerce tazmin edilmesi beklendiğinde 
işletme tarafõndan ancak yükümlülük yerine getirildiğinde tazminatõn tahsil edileceği kesin 
ise bu tazminat tahakkuk ettirilir ve ayrõ bir aktif kalem olarak muhasebeleştirilir. 
Muhasebeleştirilen tutar karşõlõk tutarõnõ aşmamalõdõr.  

İlgili karşõlõk gideri, bununla ilgili tahakkuk ettirilen tazminat tutarõ düşüldükten 
sonra gelir tablosunda net tutar olarak gösterilir. 

 
Karşõlõklardaki değişmeler  
Madde 454. Karşõlõklar her bilanço tarihinde en doğru ve gerçekçi tutarõn 

yansõtõlmasõ amacõyla yeniden gözden geçirilmelidir. Yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
ekonomik fayda sağlayan kaynaklarõn elden çõkmasõ olasõ değilse, ayrõlan karşõlõk iptal 
edilmelidir. 

Karşõlõk tutarõ iskonto edildiği takdirde, dönemler itibarõyla karşõlõğõn defter 
değerinde meydana gelecek artõşlar borçlanma maliyeti olarak muhasebeleştirilir. 

 
Karşõlõklarõn kullanõmõ  
Madde 455. Bir karşõlõk, sadece, kayõtlara alõnmasõnõ gerektiren harcamalar için 

kullanõlõr.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mali Tablolara Alma ve Değerleme 

 
Gelecek dönemlerdeki faaliyet zararlarõ  
Madde 456. Gelecek dönemlerde oluşmasõ beklenen faaliyet zararlarõ için karşõlõk 

ayrõlmaz. 
Gelecek dönemlerde zarar edileceğine ilişkin bir bekleyiş, bazõ varlõk kalemlerinde 

bir değer düşüklüğünün olabileceğine ilişkin bir gösterge teşkil etmekte olup, böyle 
durumlarda işletme bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõndaki hükümler 
çerçevesinde varlõklarda değer düşüklüğü olup olmadõğõnõ test eder.  

 
İvazlõ sözleşme  
Madde 457.  İvazlõ bir sözleşmeye sahip olan işletme, bu sözleşmeden doğan 

mevcut yükümlülüğünü mali tablolara alõr ve bunu bir karşõlõk olarak değerlemeye tabi tutar.  
İvazlõ sözleşme kapsamõna girmeyen ileri tarihli sözleşmeler, bu Kõsõmdaki 

hükümler çerçevesinde işleme tabi tutulmaz.  
 
Yeniden yapõlandõrma  
Madde 458. Aşağõdaki durumlar, yeniden yapõlandõrma tanõmõna girebilecek 

durumlar için örnek teşkil etmektedir; 
a) Bir ticari faaliyet kolunun satõşõ veya faaliyetlerin sona erdirilmesi, 
b) Ticari faaliyetlerin bir bölge veya ülkeden diğerine taşõnmasõ veya bir ülkede 

veya bölgedeki bir ticari faaliyet merkezinin kapatõlmasõ, 
c) Yönetim hiyerarşisinde bir katman ortadan kaldõrõlmasõ örneğinde olduğu gibi, 

yönetim yapõsõnõn değişmesi, 
d) İşletmenin ticari faaliyetlerin esasõnõ veya ana üretim konusunu önemli derecede 

etkileyecek nitelikte önemli bir yeniden örgütlenme gerçekleştirmesi.  
Sadece, bu kõsõmdaki karşõlõklarõn mali tablolara alõnmasõ için gerekli şartlarõn 

sağlanmasõ haline mahsus olmak üzere, yeniden yapõlandõrma maliyetleri için bir tutar 
karşõlõk olarak mali tablolara alõnõr.  

Yeniden yapõlandõrma için bir zõmni yükümlülük sadece aşağõdaki şartlarõn varlõğõ 
halinde ortaya çõkar; 

a) İşletmenin en azõndan aşağõdaki hususlarõ içeren, yeniden yapõlandõrma için 
resmi detaylõ bir planõnõn olmasõ, 
                    1-İlgili ticari faaliyetler veya ticari faaliyetlerin parçasõ, 
                    2-En fazla etkilenen yer, 
                    3-İş sözleşmesi feshedilecek çalõşanlarõn yaklaşõk sayõsõ, yeri ve fonksiyonlarõ, 
                    4-Katlanõlacak harcamalar, 
                    5-planõn uygulama tarihi ve, 

b)İşletmenin, bu plandan etkilenecekler nezdinde yeniden yapõlandõrma planõnõn 
uygulanacağõ yönünde, planõn uygulanmaya başlamasõyla veya planõn önemli özelliklerinin 
açõklanmasõ suretiyle geçerli bir beklentinin oluşmasõ. 

  Planõn, açõklanmasõndan uzun bir süre sonra uygulamaya konulacağõ yönündeki 
bir karar veya zamanlamasõnõn yeterli açõklõkta ve kesinlikte olmadõğõ durumlarda, bu planõn 
plandan etkilenenler nezdinde geçerli bir beklenti oluşturmadõğõ kabul edilir.  

İşletmeyi bağlayan bir satõş anlaşmasõ gibi işletmenin satõş için bir taahhüdü 
olmadõkça, bir ticari faaliyetin satõşõ için bir yükümlülüğün ortaya çõkmadõğõ kabul edilir.  

Yeniden yapõlandõrma için ayrõlan karşõlõklar; 
a)Yeniden yapõlandõrma neticesinde katlanõlmasõnõn gerekli olmasõ, ve 
b)İşletmenin devam eden faaliyetleri ile ilişkili olmamasõ, 
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hususlarõnõn birlikte taşõnmasõ şartõyla, yeniden yapõlandõrmadan kaynaklanan 
doğrudan maliyetleri içerir.   

Yeniden yapõlandõrma için ayrõlan karşõlõklar aşağõdaki ve benzer maliyetleri 
içermez. 

a) İşte devam edecek çalõşanlarõn eğitilmesi ve yerlerinin değiştirilmesi, 
b) Pazarlama veya, 
c) Yeni sistemlere ve dağõtõm kanallarõna yapõlan yatõrõmlar. 
 
İşletme yönetiminin takdir hakkõ  
Madde 459. Bu Tebliğde, işlem ve olaylarõn mali tablolara alõnma ve değerlenmesi 

konusunda işletme yönetimine bõrakõlan takdir kullanma hakkõ, işlemlerin keyfi bir şekilde 
uygulanacağõ anlamõna gelmemekte olup, işletme yönetiminin ilkelere uymakla mükellef 
olduğunu, işlemlerin özleri itibariyle mali tablolara yansõtõlmasõnõ ve işletmenin gerekli 
bilgiye sahip olarak mali tablolarõnõ hazõrlamalarõnõ gerekli kõlar.  

     
ALTINCI BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Karşõlõklara ilişkin yapõlacak açõklamalar  
Madde 460. Her bir karşõlõk sõnõfõ için, mali tablo dipnotlarõnda aşağõdaki hususlar 

açõklanõr; ancak, karşõlaştõrmalõ bilgi verilmesi zorunlu değildir.  
 
a)Dönem başõ ve dönem sonu itibariyle kayõtlõ tutar, 
b)Mevcut karşõlõklardaki artõşlar dahil, dönem içinde mali tablolara alõnan yeni 

karşõlõklar, 
c)Dönem içinde kullanõlan tutarlar (gerçekleşen ve gelir tablosuna alõnan),  
d)Dönem içinde kapatõlan kullanõlmayan tutarlar ve,  
e)İskonto edilerek mali tablolara alõnan karşõlõklarla ilgili olarak, dönem içinde, 

zamanõn geçmesi ve iskonto oranõndaki değişikliğin etkisiyle dönem içinde meydana gelen 
değişimler.  

Her bir karşõlõk sõnõfõ için, dipnotlar aracõlõğõyla, aşağõdaki hususlarda açõklama 
yapõlõr. 

a)Yükümlülüğün esasõna ilişkin özet bir tanõmlama ve ekonomik faydalarõn işletme 
dõşõna çõkmasõnõn beklendiği zaman, 

b)Kaynak çõkõşõnõn tutarõ ve zamanlamasõndaki belirsizliklere ilişkin göstergeler; 
yeterli bilgi için gerekli olmasõ durumunda, gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar ilgili 
olarak yapõlan önemli varsayõmlar, 

c)Alõnmasõ beklenen her türlü tazminat tutarõ ile beklenen bu tazminatlarla ilgili 
mali tablolara varlõk olarak alõnan tutarlar. 

 
Şarta bağlõ yükümlülüklere ilişkin yapõlacak açõklamalar  
Madde 461. İfasõ için kaynak çõkõşõ ihtimalinin çok düşük olmamasõ şartõyla, 

bilanço tarihi itibariyle, şarta bağlõ yükümlülüklerin her biri için, şarta bağlõ yükümlülüğün 
özelliğine ilişkin özet bir tanõmlama ile makul bir çaba ile belirlenebiliyor olmasõ halinde 
aşağõdaki hususlar açõklanõr;  

a)Finansal etkisine ilişkin bir tahmin,  
b)Kaynak çõkõşõnõn tutarõ ve zamanlamasõndaki belirsizliğe ilişkin bir gösterge ve, 
c)Tazminat alõnabilme olasõlõğõ. 
Bu bilgilerin makul bir çaba ile elde edilememesi nedeniyle açõklama yapõlamõyor 

olmasõ durumunda, konu hakkõnda dipnotlarda açõklama yapõlõr.  
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Bir karşõlõk ile şarta bağlõ yükümlülüğün benzer olaylardan kaynaklandõğõ 
durumlarda, yükümlülük ve şarta bağlõ yükümlülüğe ilişkin açõklamalar, aradaki bağlantõyõ 
gösterecek şekilde yapõlõr.  

 
Şarta bağlõ varlõklara ilişkin yapõlacak açõklamalar  
Madde 462. İşletmeye ekonomik faydanõn gireceği muhtemel ise, bilanço tarihi 

itibariyle şarta bağlõ varlõğõn esasõna ilişkin özet bir tanõmlama ve makul bir çaba ile elde 
edilebilmesi durumunda finansal etkilerine ilişkin bir tahmin açõklanõr. Şarta bağlõ varlõklara 
ilişkin yapõlacak açõklamalarda, yanõltõcõ bilgiler vermekten kaçõnõlõr. Bu bilgilerin makul bir 
çabayla elde edilememesi nedeniyle açõklama yapõlamõyor olmasõ durumunda, konu 
hakkõnda dipnotlarda açõklama yapõlõr.  

 
İstisna  
Madde 463. Dipnotlarda açõklanmasõ gerekli bilgilerin tamamõnõn veya bir 

kõsmõnõn açõklanmasõnõn, işletmenin üçüncü kişiler ile olan ihtilafõndaki pozisyonunu ciddi 
bir şekilde yaralayacağõnõn beklenebildiği ender durumlarda, işletmenin bu bilgileri 
açõklamasõ gerekmez, fakat ihtilafõn genel özelliği ile bilginin açõklanmadõğõ hususu ve 
gerekçesi açõklanõr.  

 
 

ONDOKUZUNCU KISIM 
 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE 

HATALAR 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam Ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 464. Bu Kõsmõn amacõ, işletmelerin mali tablolarõnõ tutarlõ olarak 

hazõrlayõp sunma imkanõna sahip olmalarõnõ sağlamak üzere muhasebe politikalarõnõn 
seçilmesine, muhasebe politikalarõnda ve tahminlerinde meydana gelen değişikliklerin ve 
hatalarõn muhasebeleştirilmesine ve kamuya açõklanmasõna ilişkin kriterleri düzenlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 465. Bu Kõsõm, muhasebe politikalarõnõn seçimi, muhasebe politikalarõnda 

ve tahminlerinde meydana gelen değişikliklerin ve hatalarõn muhasebeleştirilmesi ve 
kamuya açõklanmasõnda uygulanõr. 

Muhasebe politikalarõnda meydana gelen değişikliklerin ve hatalarõn vergisel 
etkileri, Tebliğin �Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca 
muhasebeleştirilir ve kamuya açõklanõr. 

 
Tanõmlar 
Madde 466. Bu Kõsõmda geçen;  
Muhasebe politikalarõ: Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda ve sunulmasõnda 

işletmeler tarafõndan kullanõlan belirli ilkeler, esaslar, varsayõmlar, kurallar ve uygulamalarõ,  
Geriye dönük uygulama: Yeni bir muhasebe politikasõnõn işlemlere, olaylara ve 

koşullara, söz konusu politika hep kullanõmdaymõş gibi uygulanmasõnõ ve düzeltilmiş 
tutarlarõn hiç hata olmamõş gibi mali tablolara alõnmasõ ve açõklanmasõnõ, 

İleriye yönelik uygulama: Yeni bir muhasebe politikasõnõn işlemlere, olaylara ve 
koşullara, söz konusu politikanõn değiştirildiği tarihten sonraki dönemlerde uygulanmasõnõ 
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ve muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin etkilerinin değişiklikten etkilenen dönemlerde 
mali tablolara alõnõp açõklanmasõnõ, 

Hatalar: Cari dönemde fark edilen, geçmiş dönem veya dönemlere ilişkin mali 
tablolarõn hazõrlanmasõ ve açõklanmasõ esnasõnda mevcut  ve dikkate alõnmõş olmasõ 
beklenen güvenilir bilginin mali tablolar dõşõnda bõrakõlmasõ veya diğer raporlama 
yanlõşlõklarõnõn yapõlmasõnõ,  

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Muhasebe Politikalarõ 

 
Muhasebe politikalarõnõn seçimi 
Madde 467. Tebliğin Kõsõmlarõ mali tablo kalemlerine uygulanõrken, sõrasõyla 

ekleri de dahil olmak üzere ilgili Kõsmõn kendisi ve Kurulca yayõmlanan muhasebe 
standartlarõ açõklamalarõ kullanõlõr. Kõsõmlarda düzenlenmeyen veya hakkõnda açõk hüküm 
bulunmayan konularda işletmeler muhasebe politikalarõnõ Uluslararasõ Finansal Raporlama 
Standartlarõna göre belirlemekle yükümlüdürler. 

Mali tablolarda yer alan bir kaleme açõkça atfedilen belirli bir Kõsõm veya konuyla 
ilgili muhasebe standartlarõ açõklamasõ bulunmuyorsa, işletme yönetimi, mali tablo 
kullanõcõlarõnõn karar verme ihtiyaçlarõna uygun ve faaliyet sonuçlarõnõ ve işletmenin mali 
durumunu doğru olarak gösteren, işlemlerin ve diğer olaylarõn yalnõzca hukuki yapõsõnõ değil 
ekonomik esaslarõnõ da yansõtan, tarafsõz ve basiretli olan ve tüm önemli yönlerden eksiksiz 
olan güvenilir bilgiyle donatõlmõş mali tablolarla sonuçlanan bir muhasebe politikasõ 
geliştirilmesine ve uygulanmasõna dair bir karar alõr. İşletme yönetimi söz konusu kararõn 
alõnmasõnda sõrasõyla konuyla ilgili diğer Kõsõm hükümlerini, muhasebe standartlarõ 
açõklamalarõnõ ve ayrõca söz konusu Kõsõmlar için yayõmlanmõş ekleri, bu Tebliğin �Mali 
Tablolara İlişkin Genel İlkeler� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen varlõklar, yükümlülükler, gelir 
ve giderlere ilişkin tanõmlarõ, mali tablolara alõnma kriterlerini ve değerleme hükümlerini ve 
bunlarla tutarlõ olduklarõ sürece diğer muhasebe literatürünü ve kabul görmüş sektör 
uygulamalarõnõ geliştirmek için benzer bir kavramsal çerçeve kullanan diğer standart koyucu 
organlarõn açõklamalarõnõ esas alõr. 

 
Muhasebe politikalarõnõn tutarlõlõğõ  
Madde 468. Bir Kõsõm ya da ilgili muhasebe standartlarõ açõklamasõ değişik 

politikalar uygulanmasõnõn uygun olabileceği kalem sõnõflandõrmalarõnõ gerektirmiyor veya 
buna müsaade etmiyor ise işletme, benzer nitelikteki işlemler, diğer olaylar ve durumlar için, 
muhasebe politikalarõnõ bir dönem boyunca tutarlõ bir şekilde seçer ve uygular. Aksi 
durumda, her bir sõnõf için uygun bir muhasebe politikasõ seçilir ve tutarlõ bir biçimde 
uygulanõr.  

İşletme, benzer nitelikteki işlemleri, diğer olaylarõ ve durumlarõ tutarlõ olarak mali 
tablolara alõr, değerler ve sunar. 

 
Muhasebe politikalarõnda değişiklikler 
Madde 469.  Yalnõzca bir Kõsõm ya da ilgili muhasebe standartlarõ açõklamasõ 

tarafõndan gerekli kõlõnõyorsa veya işletmenin mali durumu, performansõ veya nakit akõmlarõ 
üzerindeki işlemlerin ve olaylarõn etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir 
sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe politikalarõnda değişiklik yapõlabilir. 

Mali tablo kullanõcõlarõ, işletmenin mali durumu, performansõ ve nakit akõmõndaki 
eğilimleri belirleyebilmek amacõyla işletmenin bir kaç yõllõk mali tablolarõnõ 
karşõlaştõrabilme olanağõna sahip olmak isterler. Bu nedenle, bir muhasebe politikasõndaki 
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değişiklik bu maddenin birinci fõkrasõnda belirtilen kõstaslardan birini karşõlamadõğõ sürece, 
her dönem aynõ muhasebe politikalarõ uygulanõr. 

Daha önce meydana gelenlerden özü itibariyle farklõ olan ve daha önce ortaya 
çõkmamõş veya önem arz etmemiş işlem veya olaylar için yeni bir muhasebe politikasõnõn 
benimsenmesi muhasebe politikalarõndaki değişikliklerden sayõlmaz. 

Tebliğin �Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõ veya �Maddi Olmayan Varlõklar� 
Kõsmõnda düzenlenen alternatif yöntemler uyarõnca varlõklarõ yeniden değerlenmiş 
değerleriyle izleyen bir politikanõn ilk uygulamasõ bir muhasebe politikasõ değişikliği olup, 
bu Kõsõmdan ziyade �Maddi Varlõklar� veya �Maddi Olmayan Varlõklar� Kõsõmlarõ ile 
uyumlu olarak yapõlan bir yeniden değerleme ile ilgilidir. Bu nedenle, bu Kõsmõn �Muhasebe 
politikalarõnda seçimlik değişiklikler� başlõklõ madde hükümleri muhasebe politikalarõnda bu 
tür değişikliklere uygulanamaz. 

 
Kõsõmlarda düzenlenen standartlarõn uygulanmasõ 
Madde 470. Bir standardõn uygulanmasõ üzerine yapõlan bir muhasebe politikasõ 

değişikliği, bir sonraki fõkraya tabi olarak, varsa söz konusu standartta yer alan geçiş 
hükümlerine uygun bir şekilde dikkate alõnõr. 

Bir Kõsõmda yer alan geçiş hükümleri karşõlaştõrmalõ bilginin yeniden 
düzenlenmesini gerektirdiğinde, eğer bilginin yeniden düzenlenmesi aşõrõ bir maliyete sebep 
oluyorsa önceki dönemlerde sunulmuş karşõlaştõrmalõ bilginin yeniden düzenlenmesi 
gerekmez. Önceki dönemlere ilişkin karşõlaştõrmalõ bilgi yeniden düzenlenmediği zaman, 
yeni muhasebe politikasõ bir sonraki dönemin başõ itibariyle varlõk ve yükümlülük 
hesaplarõna uygulanõr ve bir sonraki dönemde birikmiş karlarda buna paralel bir düzeltme 
yapõlõr. 

Bir Kõsõmda herhangi bir geçiş hükmü yer almõyorsa, bir muhasebe politikasõndaki 
değişiklik �Muhasebe politikalarõnda seçimlik değişiklikler� başlõklõ madde hükümlerine 
göre uygulanõr. 

Bir Kõsõmda yer alan geçiş hükümlerinin uygulanmasõ cari döneme ya da önceki 
dönemlere etkide bulunduğunda; muhasebe politikasõndaki değişikliğin söz konusu geçiş 
hükümlerine göre yapõldõğõ, söz konusu hükümlerin izahõ, cari dönem ve önceki dönemler 
için yapõlan düzeltmenin tutarõ, karşõlaştõrmalõ bilgilerde yer alanlardan daha önceki 
dönemlere ait düzeltmelerin tutarõ, karşõlaştõrmalõ bilgilerin yeniden düzenlendiği veya aşõrõ 
bir maliyete sebep olduğundan böyle bir uygulamanõn önceki dönemlerde yapõlmadõğõ 
hakkõnda açõklama yapõlõr. Bir Kõsõmda yer alan geçiş hükümlerinin uygulanmasõ gelecek 
dönemlere etkide bulunduğunda, işletme, muhasebe politikasõndaki değişikliğin söz konusu 
geçiş hükümlerine göre yapõldõğõnõ, gelecek dönemleri etkileyen hükümlerin izahõyla birlikte 
açõklar. Bilginin dönemler arasõ karşõlaştõrõlabilirliğinin artõrõlmasõ, mali tablo 
kullanõcõlarõna, özellikle finansal bilgilerdeki eğilimlerin tahmin amaçlõ değerlendirilmesine 
imkan sağlayarak, ekonomik kararlar almalarõnda yardõmcõ olur. Bu nedenle, karşõlaştõrmalõ 
bilgilerin yeniden düzenlenmesinin faydalarõnõn katlanõlan maliyeti aştõğõ ve işletmenin, 
önceki dönemlere ilişkin karşõlaştõrmalõ bilgilerini yeniden düzenlemek için her türlü makul 
çabayõ göstermesi gerektiği hakkõnda genel bir varsayõm mevcuttur.   

Bazõ durumlarda, önceki dönemlere ilişkin karşõlaştõrmalõ bilgilerin cari dönemle 
karşõlaştõrõlabilirliğini sağlamak amacõyla yeniden düzenlenmesi için katlanõlan maliyet, 
mali tablo kullanõcõlarõ tarafõndan edinilen faydalarõ aşar. (Örnek; önceki dönemlerde 
bilgilerin yeniden düzenlenmesini mümkün kõlacak veriler toplanmamõş olabilir ve bu 
bilgileri baştan yaratmak aşõrõ bir maliyet gerektirebilir. Bu durumda, işletme karşõlaştõrmalõ 
tutarlarõ yeniden düzenlememesinin sebeplerini açõklar.) 

İşletme, yayõmlanmõş fakat henüz yürürlüğe girmemiş yeni bir standardõ henüz 
uygulamamõşsa; muhasebe politikalarõnda gelecekteki değişimin veya değişimlerin yapõsõna, 
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standardõn uygulanmasõ gerektiği tarihe, standardõ uygulamayõ tasarladõğõ tarihe ve 
değişikliğin mali durum üzerindeki tahmini etkilerine veya  böyle bir tahmin aşõrõ bir 
maliyete katlanõlmadan yapõlamõyorsa, söz konusu etkiye ilişkin bir ifadeye açõklamalarõnda 
yer verir. 

 
Muhasebe politikalarõnda seçimlik değişiklikler 
Madde 471. Muhasebe politikasõnda, bir önceki madde uyarõnca yapõlan dõşõndaki 

bir değişiklik, geriye dönük olarak uygulanõr. Bir sonraki fõkraya tabi olarak, bir sonraki 
mali tablo dönemine ilişkin birikmiş karlar hesabõ ve önceki dönemlerde açõklanan diğer 
karşõlaştõrmalõ tutarlar, yeni muhasebe politikasõ hep kullanõlmaktaymõş gibi düzeltilir. 

Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşõrõ bir maliyete neden oluyorsa önceki 
dönemlere ait karşõlaştõrmalõ bilgilerin yeniden düzenlenmez. Önceki dönemlere ilişkin 
karşõlaştõrmalõ bilgiler yeniden düzenlenmediği zaman, yeni muhasebe politikasõ bir sonraki 
dönemin başõ itibariyle varlõk ve yükümlülük hesaplarõna uygulanõr ve bir sonraki dönemde, 
birikmiş karlarda  buna paralel bir düzeltme yapõlõr. 

Bir muhasebe politikasõ değiştirildiğinde, mali tablolarda sunulandan daha önceki 
dönemlere ilişkin toplam düzeltme tutarõ bir sonraki dönem birikmiş karlara alõnõr. Önceki 
dönemlere ilişkin diğer bilgiler de yeniden düzenlenir. Aşõrõ bir maliyete katlanõlmayõ 
gerektiriyorsa, bu uygulamalar gerekli değildir. 

Muhasebe politikalarõndaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya 
birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarõna etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, 
cari döneme ve önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarõ, sunulandan daha önceki dönemlere 
ilişkin düzeltme tutarlarõ ve karşõlaştõrmalõ bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşõrõ bir 
maliyet gerektirdiği için bu uygulamanõn yapõlmadõğõ kamuya açõklanõr. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler 
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler 
Madde 472. Bazõ mali tablo kalemleri, işletme faaliyetlerindeki mevcut 

belirsizlikler nedeniyle tahmini tutarlarõ yansõtõr. Tahminler güvenilir bilgilere dayanõlarak 
yapõlõr. (Örnek; değersiz alacaklar, kullanõmdan kalkmõş stoklar, finansal varlõklarõn makul 
değerleri, amortismana tabi varlõklarõn faydalõ ömürleri ya da beklenen ekonomik kullanma 
süreleri hakkõnda tahminler yapmak gerekebilir.) Makul tahmin yöntemlerinin kullanõlmasõ, 
mali tablolarõn düzenlenmesinde önemli bir unsurdur ve bu durum mali tablolarõn 
güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemez. 

Tahminin yapõldõğõ koşullarda değişiklik olmasõ, yeni bir bilgi edinilmesi, tecrübe 
kazanõlmasõ veya  ilave gelişmelerin ortaya çõkmasõ sonucunda, tahminin gözden geçirilmesi 
gerekebilir. Yapõsõ gereği, bir tahminin gözden geçirilmesi hata olmadõğõ gibi önceki 
dönemlerle de alakalõ değildir. 

Muhasebe tahminindeki bir değişiklik birer muhasebe politikasõ değişikliği olan 
değerleme yönteminde veya prensibindeki bir değişiklikten kaynaklanmaz.  Muhasebe 
politikasõndaki bir değişiklik ile muhasebe tahminindeki bir değişikliği ayõrmanõn zor 
olduğu hallerde, uygun açõklama ile değişiklik, bir muhasebe tahmini değişikliği olarak 
muamele görür.    

Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnõzca bir döneme ilişkinse, 
değişikliğin yapõldõğõ cari dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin 
yapõldõğõ dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karõ veya 
zararõnõn belirlenmesinde dikkate alõnacak şekilde mali tablolara yansõtõlõr. 
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Muhasebe tahminindeki bir değişikliğin etkisinin ileriye yönelik olarak mali 
tablolara yansõtõlmasõ; değişikliğin, tahminde değişiklik yapõldõğõ tarihten sonraki işlemlere, 
olaylara ve koşullara uygulandõğõ anlamõna gelir. Muhasebe tahminlerindeki bir değişiklik 
sadece cari dönemi etkileyebileceği gibi, hem cari hem de gelecek dönemleri de 
etkileyebilir. (Örnek; değersiz alacaklarõn tutarõnõn tahmininde bir değişiklik, sadece cari 
dönemi etkiler ve bu nedenle o dönem içinde mali tablolara yansõtõlõr.) Oysa, amortismana 
tabi varlõklarõn faydalõ ömürleri ya da beklenen ekonomik kullanma sürelerinin tahminindeki 
bir değişiklik hem kalan cari dönemin amortisman giderlerini hem de varlõğõn geri kalan 
faydalõ ömrü içinde her dönemin amortisman giderini etkiler. Her iki durumda da cari 
döneme ilişkin değişikliğin etkisi gelir tablosuna yansõtõlõr. Gelecek dönemler üzerinde bir 
etki varsa gelecek dönemlerde mali tablolara yansõtõlõr. 

Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olmasõ 
beklenen bir muhasebe tahminindeki değişiklik niteliği ve tutarõ itibariyle mali tablo 
dipnotlarõnda bir sonraki fõkra uyarõnca ayrõ ayrõ açõklanõr.  

Tahmin aşõrõ bir maliyet gerektiriyorsa, muhasebe tahminindeki bir değişikliğin 
sonraki dönemlere etkisinin tutarõnõn açõklanmasõ gerekmez. Sonraki dönemlere ilişkin 
etkinin tutarõ, tahmin aşõrõ maliyet gerektirdiği için açõklanmadõysa, bu hususta açõklama 
yapõlõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Hatalar 
 
Hatalarõn düzeltilmesi 
Madde 473. Hatalar, matematiksel hatalar, muhasebe politikalarõnõn yanlõş 

uygulanmasõ, bilgilerin yanlõş yorumlanmasõ, dikkatten kaçmasõ veya kasti hatalar şeklinde 
olabilir.  

Hatalarõn düzeltilmesi, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerden farklõdõr. 
Muhasebe tahminleri, yapõlarõ nedeniyle, yaklaşõk tutarlar ile ifade edilebildiği için, ek 
bilgilerin öğrenilmesi sonucunda bu tahminlerde revizyon yapõlmasõ gereği ortaya çõkar. 
(Örnek; geçmiş dönemlerde güvenilir biçimde tahmin edilememiş bir olasõlõktan 
kaynaklanan gelir veya gider unsuru, temel hatalarõn düzeltilmesi olarak kabul edilemez.) 

Bir hatanõn düzeltme tutarõ geriye dönük olarak dikkate alõnõr. Bir sonraki fõkraya 
tabi olarak, bir hata, ortaya çõktõğõ önceki dönemlere ilişkin karşõlaştõrmalõ tutarlarõn yeniden 
düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu 
döneme ait birikmiş karlar hesabõnõn yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Böylece, mali 
tablolar hata hiç ortaya çõkmamõş gibi sunulur. 

Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşõrõ bir maliyete neden oluyorsa önceki 
dönemlere ait karşõlaştõrmalõ bilgilerin yeniden düzenlenmesine gerek yoktur. Önceki 
dönemlere ilişkin karşõlaştõrmalõ bilgiler yeniden düzenlenmediği zaman, bir sonraki 
dönemin birikmiş karlar hesabõ, söz konusu dönem başlamadan önce hatanõn kümülatif 
etkisiyle yeniden düzenlenir. 

Bir hatanõn düzeltilmesi hatanõn fark edildiği dönemde kar veya zararõn 
belirlenmesinde dikkate alõnmaz. Düzeltme tutarõnõn belirlenmesi aşõrõ bir maliyet 
gerektirmiyorsa bir işletme önceki dönemlere ait karşõlaştõrmalõ bilgilerdeki hatalarõ 
düzelterek mali tablolarõnõ hiç hata ortaya çõkmamõş gibi sunar. Mali tablolardaki 
karşõlaştõrmalõ bilgilerde sunulandan daha önceki dönemlerde ortaya çõkan hatalarõn 
düzeltme tutarõ bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabõna alõnõr. Önceki dönemlere ilişkin 
diğer bir bilgiler de aşõrõ bir maliyet gerektirmiyorsa yeniden düzenlenir. 
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Hatalarõn kamuya açõklanmasõ 
Madde 474. Hatanõn niteliği, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutarõ, 

karşõlaştõrmalõ bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarõ, karşõlaştõrmalõ bilginin yeniden 
düzenlendiği veya aşõrõ maliyet gerektirdiği için önceki dönemlerde bu uygulamanõn 
yapõlmadõğõ hususlarõnda açõklama yapõlõr. 

 
YİRMİNCİ KISIM 

KİRALAMA İŞLEMLERİ 
 

Birinci Bölüm 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç  
Madde 475. Bu Kõsmõn amacõ, kiralama işlemlerinin mali tablolarda 

gösterilmesine ilişkin usul ve esaslarõ belirlemektir. 
   
Kapsam 
Madde 476. İşletmeler, kiralama işlemlerini bu Kõsõmda belirtilen usul ve esaslara 

uygun olarak mali tablolarõna yansõtõrlar. Ancak, aşağõdaki hususlar bu Kõsmõn kapsamõ 
dõşõndadõr: 

a)Maden, petrol, doğal gaz ve benzeri yeniden yaratõlabilir olmayan doğal 
kaynaklarõn aranmasõ ve kullanõlmasõ ile ilgili kiralama sözleşmeleri, 

b)Sinema ve video filmi, oyun, patent, telif haklarõ ve benzeri hak ve ürünlerin 
lisans anlaşmalarõ. 

Bu Kõsõmdaki hükümler: 
a)Kiracõnõn, finansal kiralama çerçevesinde elde ettiği yatõrõm amaçlõ 

gayrimenkulleri bu Tebliğin �Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkuller� Kõsmõndaki hükümler 
uyarõnca değerlemesinde, 

b)Kiraya verenin, faaliyet kiralamasõ çerçevesinde kiraya verdiği yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkulleri bu Tebliğin �Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkuller� Kõsmõndaki hükümler 
uyarõnca değerlemesinde değerlemesinde, 

c)Kiracõnõn, finansal kiralama çerçevesinde elde ettiği canlõ varlõklarõ bu Tebliğin 
�Tarõmsal Faaliyetler� Kõsmõndaki hükümler uyarõnca değerlemesinde değerlemesinde , 

d)Kiraya verenin, faaliyet kiralamasõ çerçevesinde kiraya verdiği canlõ varlõklarõ bu 
Tebliğin �Tarõmsal Faaliyetler� Kõsmõndaki hükümler uyarõnca değerlemesinde 

uygulanmaz. 
 
Tanõmlar 
Madde 477. Bu Kõsõmda geçen;  

 Kiralama: Finansal kiralama mevzuatõna göre yapõlsõn veya yapõlmasõn, kiraya 
verenin, bir ödeme veya ödemeler serisi karşõlõğõnda, bir sözleşmeyle bir varlõğõn kullanõm 
hakkõnõ belirli bir süre için kiracõya devretmesini, 
 Finansal kiralama: Kiralama sözleşmesi ile bir varlõğõn mülkiyetine sahip 
olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile tüm faydalarõn kiracõya bõrakõlmasõnõ, 
 Faaliyet kiralamasõ: Finansal kiralama dõşõndaki kiralama çeşitlerini, 
 Ekonomik ömür: Bir veya daha fazla kullanõcõ tarafõndan, bir varlõğõn ekonomik 
olarak kullanõlabileceği beklenen süreyi veya bir veya daha fazla kullanõcõ tarafõndan bir 
varlõktan elde edilmesi beklenen üretim veya benzer ürün sayõsõnõ, 
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 Faydalõ ömür:  Kiralama süresi ile sõnõrlõ olmaksõzõn, bir varlõğõn işletmeye 
ekonomik olarak fayda üretebileceği süreyi, 
 Kiralamanõn başlangõç maliyetleri: Kiraya verenin üretici veya satõcõ olduğu 
durumlar hariç, kiralama sözleşmesinin müzakere edilmesi ve ayarlanmasõ ile doğrudan ilgili 
olan ve bu işlemlerin yapõlmasõ neticesinde ortaya çõkan, kiracõnõn mali durumunun ve 
verdiği teminatlarõn değerlendirilmesi, teminatlarõn alõnmasõ için yapõlan giderler ile 
komisyon, harç, vergi ve benzeri diğer giderlerden oluşan, kiralama işlemi olmasaydõ ortaya 
çõkmayacak olan marjinal maliyetleri, 
 Alt kiralama: Faaliyet kiralamasõnda kiracõnõn kiraladõğõ bir varlõğõn kiralama 
sözleşmesine hüküm koymak ve kiralama süresi içinde kalmak koşulu ile üçüncü bir kişiye 
kiralanmasõnõ, 
 Feshedilemez kiralama: Kiraya verenin rõzasõnõn olmasõ, gerçekleşmesi oldukça 
düşük bir şartõn gerçekleşmesi, kiralama konusu varlõkla aynõ veya benzer bir varlõğõn aynõ 
kiraya verenden kiralanmasõ  veya sözleşmenin iptal edilmesini engelleyecek şekilde yüksek 
bir cezai ödeme yapõlmasõ şartõyla fesh edilebilen kiralama sözleşmelerini, 

ifade eder. 
Kiralama tanõmõna kiracõya, kiralamanõn şartlarõ çerçevesinde varlõk üzerindeki 

mülkiyet hakkõnõ iktisap etme seçeneğini tanõyan kira sözleşmeleri de dahildir. 
 

İKINCI BÖLÜM 
Kiralama İşlemlerine İlişkin Esaslar 

 
Kiralamanõn başlangõcõ  
Madde 478. Kiralamanõn başlangõcõ, sözleşmenin yapõldõğõ tarih veya daha önce 

olmasõ durumunda, kiralamaya konu olacak ilgili varlõğõn üretimine başlanmasõ, kullanõm 
amacõyla hazõr hale getirilme çalõşmalarõnõn başlamasõ gibi taraflarõn kiralama işlemiyle 
ilgili önemli taahhütlere girdiği tarihtir. 

 
Kiralamanõn süresi  
Madde 479. Kiralama süresi, sözleşmede belirtilen fesh edilemez kiralama 

süresidir. Ancak, kiralamanõn başlangõcõ itibarõyla, sözleşmede belirtilen sürenin bitiminde, 
bir ödeme yaparak veya yapmaksõzõn kiracõya süre uzatõmõ hakkõ tanõnmõş ve kiralamanõn 
başlangõç tarihi itibarõyla, kiracõnõn bu süre uzatõmõ hakkõnõ kullanmasõ kesin veya kesine 
yakõnsa, bu ilave süre de kiralama süresi içerisinde değerlendirilir.  

 
Asgari kira ödemesi  
Madde 480. Asgari kira ödemesi, kira süresi boyunca kiracõnõn kiralama konusu 

varlõkla ilgili olarak yapmakla yükümlü olduğu ödemelerin toplamõdõr. Şarta bağlõ kira 
bedelleri ile kiralanan varlõkla ilgili bakõm, onarõm, vergi, sigorta ve benzeri giderler ve 
hizmet maliyetleri ile ilgili olarak yapõlan ancak kiraya verenden tahsil edilecek veya kiraya 
verene devredilecek ödemeler asgari kira ödemesi kapsamõnda değerlendirilmez. Aşağõdaki 
tutarlar da asgari kira ödemesi içinde değerlendirilir: 

a)Kiracõ açõsõndan, kiraya verene kira süresinin sonunda ödenmesi, kiracõnõn 
kendisi veya kendisiyle ilişkili taraflarca garanti edilmiş tutarlar, 

b)Kiraya veren açõsõndan, kiraya verene kiracõ, kiracõyla ilişkili taraflar veya 
kiracõdan bağõmsõz olmakla beraber verilen garantiyi yerine getirmeye mali yeterliliğe sahip 
olan üçüncü kişi ve kurumlar tarafõndan garanti edilmiş hurda değer. 

Ancak, kiralama süresinin bitiminde, kiracõya, ilgili varlõğõn o zamanki makul 
değerinden bariz şekilde düşük bir bedelle satõn alma opsiyonu tanõyan ve böylece kira 
sözleşmesinin başlangõcõ itibarõyla, kiracõ tarafõndan normal şartlar altõnda bu opsiyonun 
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kullanõlacağõnõn beklendiği durumda, asgari kira ödemesi, bu opsiyonu kullanmak için 
gerekli ödeme tutarõnõ da kapsar.  

 
Makul değer 
Madde 481. Makul değer, bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 

etkilenilmeyecek şartlar altõnda, bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyatõ veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek meblağõ ifade eder. 

Kiralama konusu varlõğõn makul değeri, kiraya verenin söz konusu varlõğõn 
üreticisi olmasõ durumunda o malõn satõş fiyatõ, aksi durumda kiraya verene olan maliyetidir. 
Ancak, kiraya verme ile elde etme arasõnda önemli bir zaman geçmişse, makul değer, kiraya 
verme tarihindeki piyasa koşullarõ dikkate alõnarak belirlenir. Makul değerin 
belirlenmesinde, kiraya verenin bilgisinden yararlanõlõr. Makul değerin belirlenmesinde, 
finansman giderleri ile miktar ve fiyat iskontolarõ dikkate alõnõr.  

 
Hurda değer, garanti edilmiş ve garanti edilmemiş hurda değer  
Madde 482. Kiralamanõn başlangõcõ itibarõyla, kira süresi sonunda işletme 

tarafõndan kiralama konusu varlõktan elde edilmesi beklenen makul değer kiralama konusu 
varlõğõn hurda değeridir. 

Hurda değerin kiracõ veya kiracõyla ilişkili taraflarca garanti edilmiş kõsmõ, kiracõ 
açõsõndan garanti edilmiş hurda değerdir. 

Kiraya veren açõsõndan, buna ilave olarak, kiraya veren ile ilgili olmayan mali 
yeterliliğe sahip üçüncü kişi tarafõndan garanti edilmiş tutarlar, kiraya veren açõsõndan 
garanti edilmiş hurda değerdir. 

Garanti edilmemiş hurda değer, kiralanan varlõğõn hurda değerinin kiraya verene 
ödenmesinin garanti edilmemiş kõsmõdõr. Kiraya verenle ilişkili taraflarca garanti edilmiş 
bulunan hurda değer, garanti edilmiş hurda değer kapsamõnda değerlendirilmez.  

  
Brüt kira yatõrõmõ, net kira yatõrõmõ ve kazanõlmamõş finansman gelirleri 
Madde 483. Brüt kira yatõrõm tutarõ; bir finansal kiralamada, kiraya veren 

açõsõndan, asgari kira ödemesi ile kiraya verene ait olacak olan garanti edilmemiş hurda 
değer toplamõdõr. 

Kazanõlmamõş finansman geliri; brüt kira yatõrõmõ ile kiralamadaki zõmni faiz oranõ 
üzerinden brüt yatõrõmõn bugünkü değeri arasõndaki farktõr. 

Net kira yatõrõmõ; brüt yatõrõmdan kazanõlmamõş finansman gelirlerinin indirilmesi 
suretiyle elde edilen tutardõr.  

 
Zõmni faiz oranõ  
Madde 484. Zõmni faiz oranõ, kiralamanõn başlangõcõ itibarõyla, asgari kira 

ödemeleri ile garanti edilmemiş hurda değer toplamõnõ, kiralanan varlõğõn makul değeri ile 
başlangõç maliyetlerinin toplamõna eşitleyen iskonto oranõdõr.  

 
Kiracõnõn marjinal borçlanma faiz oranõ  
Madde 485. Kiracõnõn marjinal borçlanma faiz oranõ; kiracõnõn benzer kiralama, 

vade ve teminatlar çerçevesinde, kiralamaya konu olan varlõğõ satõn almasõ için gerekli tutar 
için katlanacağõ faiz oranõdõr. 

 
Şarta bağlõ kira 
Madde 486. Şarta bağlõ kira, kira ödemelerinin miktar olarak sabit olmayan ve 

kiralanan varlõğõ elde bulundurma süresi ile ilgili bulunmayan, daha ziyade varlõğõn 
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kullanõmõ, satõşlarõn yüzdesi, fiyat endeksleri, piyasa faiz haddi gibi göstergelere bağlõ olarak 
belirlenen kõsmõdõr.  

 
Kiralamanõn başlangõç maliyetleri 
Madde 487. Kiralama işlemlerinin ayarlanmasõ ve müzakere edilmesi sõrasõnda 

ortaya çõkan ve kiraya veren tarafõndan katlanõlan komisyon, harç, vergi ve benzeri diğer 
giderlerdir. Başlangõç maliyetleri, kiralama işlemi olmasaydõ kiraya verenin katlanmak 
zorunda olmayacağõ giderler ile, kiracõnõn mali durumunun ve verdiği teminatlarõn 
değerlendirilmesi, teminatlarõn alõnmasõ, kira sözleşmesinin müzakere edilmesi nedeniyle 
oluşacak giderler gibi kalemleri içerir.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kiralama İşlemlerinin Sõnõflandõrõlmasõ 
 
Kiralama işlemlerinin sõnõflandõrõlmasõ  
Madde 488. Kiralama sözleşmeleri, kiraya konu olan varlõğõn sahipliğine ilişkin 

risk ve getirilerin kiraya verende kalmasõ veya kiracõda bulunmasõ derecesine göre 
sõnõflandõrõlõr. Bir varlõkla ilgili riskler, varlõğõn atõl kalmasõ, teknolojik değişiklikler 
nedeniyle varlõğõn demode olmasõ, ekonomik durumdaki değişiklikler nedeniyle getirisinin 
değişmesidir. Varlõğõn faydalõ ömrü içinde karlõ bir şekilde işletilmesi, değerinin artmasõ 
veya hurda değerinin artmasõ varlõkla ilgili getirileri oluşturmaktadõr. Kiralama konusu 
varlõklarõn mülkiyetine ilişkin risk ve getirilerinin tamamõnõn kiracõya devredildiği kiralama 
işlemleri finansal kiralamadõr. 

Normal olarak, kiralama türünün kiralayan ve kiracõ tarafõndan aynõ şekilde 
sõnõflandõrõlmasõ gerekmektedir. Ancak, bazõ durumlarda taraflar arasõnda farklõ 
sõnõflandõrma söz konusu olabilir.   

Bu çerçevede, kiralama işlemlerinin sõnõflandõrmasõnda, işlemin hukuki şekli değil, 
ekonomik özü esas alõnõr. Bu çerçevede, aşağõdaki kriterlerden en az birinin var olduğu bir 
kiralama işlemi, finansal kiralama olarak kabul edilir: 

a)Kiralanan varlõğõn mülkiyetinin kiralama süresinin bitiş tarihinde kiracõya 
geçeceğinin öngörülmesi, 

b)Kiracõya, kiralanan varlõğõ, opsiyonun kullanõm tarihinde oluşmasõ beklenen 
makul değerinden oldukça düşük bir bedelle satõn alma opsiyonu verilmesi ve bu nedenle, 
kiralamanõn başlangõcõ itibariyle, normal şartlar altõnda kiracõ tarafõndan bu opsiyonun 
kullanõlacağõnõn beklenmesi,  

c)Mülkiyet kiracõya geçmeyecek olsa bile, kira süresinin kiralanan varlõğõn 
ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsamasõ, 

d)Sözleşmenin başlangõcõ itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin en 
az varlõğõn  makul değerine eşit olmasõ, 

e)Kiralama konusu varlõğõn büyük değişiklikler yapõlmaksõzõn kiracõdan başkasõ 
tarafõndan kullanõlamayacak şekilde özel bir yapõda olmasõ, 

Bunun yanõnda, aksini gerektirecek özel durumlar olmadõkça, bir kiralama 
sözleşmesinde aşağõdaki hususlarõn birlikte veya tek başõna olmasõ durumunda ilgili 
sözleşme finansal kiralama olarak sõnõflandõrõlõr. 

a)Kiracõnõn kiralama işlemini fesh edebilmesi durumunda, kiraya verenin fesihten 
doğan zararlarõnõn kiracõ tarafõndan karşõlanmasõ, 

b)Hurda değerin makul değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya 
kayõplarõn kiracõya ait olmasõ, 

c)Kiracõnõn, sembolik bir bedelle bir dönem daha kiralamayõ sürdürme hakkõnõn 
bulunmasõ. 
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Bunlar dõşõnda kalan kiralamalar, faaliyet kiralamasõ olarak kabul edilir. 
Kiralamaya ilişkin sõnõflandõrma, kiralama işleminin başõnda yapõlõr. Kiraya veren 

ile kiracõnõn, kiralama işlemini yenilemek dõşõnda, kiralama işleminin koşullarõnda 
sõnõflandõrmayõ değiştirecek bir değişiklik yapmalarõ durumunda, yenilenen sözleşme kalan 
dönem için yeni bir sözleşme olarak kabul edilir.  

Ancak, ekonomik ömür değişiklikleri gibi tahminlerde değişiklikler veya kiracõnõn 
ödeme yapamamasõ gibi, durumlardaki değişiklikler, muhasebe açõsõndan, kira 
sözleşmesinin sõnõflandõrmasõnõ değiştirmez.  

 
Gayrimenkullerle  ilgili özel hükümler 
Madde 489. Boş araziler ile üzerinde bina bulunan arazilerin kiralamasõ da, diğer 

varlõklarõn kiralamasõ ile aynõ hükümlere tabidir. Ancak, kiralama süresi sonunda mülkiyetin 
kiracõya geçmesi öngörülmemişse, arazilerde mülkiyete ilişkin risk ve getirilerin tamamõnõn 
veya tamamõna yakõnõnõn kiracõya devredilmiş olduğu varsayõlmaz. Böylelikle, mülkiyetin 
kiracõya geçmesinin öngörülmediği arazi kiralamalarõ, finansal kiralama olarak kabul 
edilmez.  Bu tür kiralama işlemlerinde yapõlan ödemeler, peşin ödenmiş kiralama bedelini 
temsil eder ve kiralanan araziden elde edilen faydaya uygun şekilde kiralama dönemi içinde 
itfa edilir. 

Kiralama süresi sonunda ilgili varlõklarõn mülkiyetinin  kiracõya geçeceğinin 
kararlaştõrõldõğõ durumlar hariç olmak üzere, üzerinde bina bulunan arazilerde olduğu gibi 
arazi ve binayõ birlikte içeren kira sözleşmelerinde, kiralamanõn sõnõflandõrõlmasõ 
kapsamõnda arazi ve bina ayrõ olarak değerlendirilir. Arazinin ömrü sonsuz olduğundan, 
kiralama süresi sonunda arazinin mülkiyetinin kiracõya geçmesinin öngörülmediği 
durumlarda, sözleşmenin arazi kõsmõ faaliyet kiralamasõ olarak kabul edilir. Sözleşmenin 
bina kõsmõ, finansal veya faaliyet kiralamasõ olarak bu Kõsõmdaki hükümler çerçevesinde 
sõnõflandõrõlmaya tabi tutulur. 

Peşin ödenenler dahil kiralamanõn başlangõcõndaki asgari kira ödemeleri, arazi ve 
bina arasõnda, bu varlõklarõn kiralamanõn başlangõcõ tarihindeki makul değerleri oranõnda 
dağõtõlõr. Arazi ve binanõn birlikte kiralamaya konu edildiği durumda, her iki unsurun da 
faaliyet kiralamasõ kapsamõnda olduğu sonucuna açõkça ulaşõldõğõ durumlar hariç olmak 
üzere, kira ödemelerinin arazi ve bina arasõndaki tahsisinin açõklõkla yapõlamadõğõ hallerde, 
söz konusu kiralamada arazi ve bina bir bütün olarak,  finansal kiralama olarak kabul edilir. 

Arazi ve binanõn birlikte kiralamaya konu edildiği kiralamada, kiralamanõn 
başlangõcõ tarihinde arazinin makul değerinin binaya göre önemsiz olmasõ durumunda, söz 
konusu iki unsur kiralamanõn sõnõflanmasõ kapsamõnda ayrõ ayrõ değil toplu olarak 
değerlendirilir. Bu durumda binanõn faydalõ ömrü arazi ve binanõn faydalõ ömrü olarak 
değerlendirilir.  

 
Finansal kiralamanõn kiracõ tarafõndan muhasebeleştirilmesi 
Madde 490. Finansal kiralama işlemine konu olan varlõklar, kiracõnõn 

bilançosunda, ilgili varlõğõn makul değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden 
düşük olanõ üzerinden aktifte bir varlõk, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. 
Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin hesaplanmasõnda, kiralamadaki zõmni faiz 
oranõ; bunun tespit edilememesi durumunda ise kiracõnõn marjinal borçlanma faiz oranõ esas 
alõnõr. Mali tablolarõn cari/cari olmayan ayrõmõ yapõlarak sunulduğu durumlarda,  bu şekilde 
oluşan kira borçlarõ da diğer borçlarla aynõ şekilde kõsa veya uzun vadeli yükümlülükler 
içinde izlenir. 

Kira borçlarõ ile kiralanan varlõğõn aktifte izlenen değeri birbirinden mahsup 
edilmez. 
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Finansal kiralamada, kiracõ tarafõndan yapõlan kiralamanõn başlangõç maliyetleri 
aktife alõnan varlõğõn maliyetine dahil edilir. 

Kira ödemeleri borçlarda bir indirim ve finansman giderleri olarak ikiye bölünür. 
Finansman giderleri, kira süresi içindeki dönemlere, her bir dönem için geriye kalan borç 
bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranõ üretecek şekilde belirlenerek dağõtõlõr. Kira 
ödemelerinin finansman giderleri dõşõndaki kõsmõ ilgili kira borç tutarõndan indirilir. 

Bu şekilde aktifte izlenen varlõklarõn amortismanõ, diğer benzer varlõklar için 
uygulanan politikalara uygun olarak kiracõ tarafõndan ayrõlõr. Kira süresinin kiralanan 
varlõğõn faydalõ ömründen kõsa olmasõ ve kira süresi sonunda ilgili varlõğõn kiracõ tarafõndan 
satõn alõnmasõnõn makul şekilde kesin olmadõğõ durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlõk 
kira süresi içerisinde; kiralanan varlõğõn faydalõ ömrünün kira süresinden kõsa olmasõ 
durumunda ise faydalõ ömrü içinde itfa edilir. 

İlgili varlõk için ayrõlan amortisman ile kira ödemeleri tutarõ aynõ olmak zorunda 
olmadõğõndan, kiralamanõn başlangõcõndan sonra finansal kiralama ile alõnan varlõklarõn net 
tutarõ ile bu varlõklar nedeniyle oluşturulan borçlar eşit olmayabilir. 

Bu Tebliğin �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõnda yer alan hususlar, finansal 
kiralama çerçevesinde kiralanan varlõklar için de geçerlidir.  

 
Faaliyet kiralamasõnõn kiracõ tarafõndan muhasebeleştirilmesi 
Madde 491. Faaliyet kiralamasõ kapsamõnda yapõlan kira ödemeleri, kiralama 

dönemi süresince, ödemeler eşit tutarlarda yapõlmasa da, eşit tutarlarda gelir tablosuna gider 
olarak yansõtõlõr. Ancak, kiralanan varlõktan kiracõnõn beklediği faydanõn zamanlamasõnõ 
daha iyi yansõtan sistematik bir bazõn var olmasõ halinde, kira ödemeleri bu baz esas alõnarak 
gelir tablosu ile ilişkilendirilir.  

 
Finansal kiralamanõn kiraya veren tarafõndan muhasebeleştirilmesi 
Madde 492. Finansal kiralamada, kiraya veren, kiralama konusu varlõğõ mali 

tablolarõndan çõkarõp, net kira yatõrõmõ tutarõna eşit bir alacak olarak mali tablolarõnda izler. 
Finansal kiralama ile ilgili finansman geliri, kiraya verenin finansal kiralama 

kapsamõndaki net yatõrõmõna sabit bir dönemsel getiri getirecek şekilde belirlenir. Hizmet 
maliyetleri hariç, alõnan kira ödemeleri ana para ve kazanõlmamõş finansman gelirlerini 
azaltacak şekilde brüt kira yatõrõmõnõn tutarõndan düşülür. 

Kiraya verenin kiralamadaki brüt yatõrõmõnõn belirlenmesinde kullanõlan garanti 
edilmemiş hurda değer ile ilgili tahminler düzenli olarak gözden geçirilir ve bunda bir 
azalma olduğu tespit edilirse, gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansman gelirleri tutarõ bu 
azalmaya göre yeniden hesaplanõr ve ilgili döneme kadar olan birikmiş tutar topluca gelir 
tablosu ile ilişkilendirilir. 

Kiralamanõn müzakeresi ve ayarlanmasõ sõrasõnda kiralamanõn başlangõç 
maliyetleri oluşabilir. Kiralamanõn başlangõç maliyetleri, harç, vergi, komisyon gibi giderler 
ile kiralamanõn müzakeresi ve  ayarlanmasõ ile doğrudan ilgili marjinal maliyetleri kapsar. 
Finansal kiralama için yapõlan ve finansal gelir yaratmak için katlanõlan direkt maliyetler 
(başlangõç maliyetleri) ya gerçekleştiği anda gider yazõlõr ya da kiralama alacaklarõ içinde 
izlenir ve böylelikle kira süresi boyunca mali tablolara alõnacak gelirin miktarõnõn azalmasõ 
sağlanõr. 

 
Finansal kiralamada, kiraya veren üretici veya satõcõlarõn kar veya zararõ 
Madde 493. Kiraya verenin finansal kiralamaya konu olan varlõğõn üreticisi veya 

satõcõsõ olmasõ durumunda, satõş kar veya zararõ, satõşlarda izlenen politika ile uyumlu olarak 
gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Ancak, faiz oranlarõnõn yapay olarak düşük belirlendiği 
durumlarda, satõş karõ, piyasa faiz oranõnõn uygulanmasõ durumunda ortaya çõkacak olan 
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tutar esas alõnarak belirlenir. Bu şekildeki kiralamada, kiralamanõn müzakeresi ve 
ayarlanmasõ ile ilgili ilk doğrudan maliyetler kiralamanõn başlangõcõ itibariyle, gider olarak 
gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Üretici veya satõcõlarõn finansal kiralama işlemlerinde, satõş hasõlatõ olarak, 
kiralamaya konu varlõğõn makul değeri; bundan düşük olmasõ halinde ise kiraya verene 
kalacak olan asgari kira ödemelerinin piyasa faiz oranõ dikkate alõnarak hesaplanacak 
bugünkü değeri dikkate alõnõr. Kiraya verilen varlõğõn kayõtlõ değerinden garanti edilmemiş 
hurda değerin bugünkü değerinin düşülmesi suretiyle bulunan tutar ise satõşlarõn maliyeti 
olarak dikkate alõnõr. Satõş hasõlatõ ve maliyet arasõndaki fark satõş karõ olarak işletmenin 
politikalarõ çerçevesinde gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

 
Faaliyet kiralamasõ işlemlerinin kiraya veren tarafõndan muhasebeleştirilmesi 
Madde 494. Faaliyet kiralamasõnda, kiralanan varlõklar, esaslarõ dikkate alõnarak 

kiraya verenin mali tablolarõnda gösterilir. 
Faaliyet kiralamasõ kapsamõnda elde edilen kira gelirleri, kiralama dönemi 

süresince, ödemelerin zamanlamasõndan bağõmsõz olarak, eşit tutarlarda gelir tablosuna gelir 
olarak yansõtõlõr. Ancak, kiraya konu olan varlõktan beklenen faydadaki azalmanõn 
zamanlamasõnõ daha iyi yansõtan sistematik bir bazõn varolmasõ halinde, kira ödemeleri bu 
baz esas alõnarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Faaliyet kiralamasõ kapsamõnda elde edilen 
kira gelirleriyle ilgili hükümler, kiralamaya konu olan varlõklarõn bakõmõ ve sigortalanmasõ 
gibi nedenlerle elde edilen tutarlarõn muhasebeleştirilmesine şamil değildir. Başlangõç 
maliyetleri tahakkuk ettiğinde ya da kira gelirinin kar/zarar tablosuna yansõtõlmasõna paralel 
olarak kira süresi boyunca gelir tablosu ile ilişkilendirilebilir. 

Kira geliri elde etmek için katlanõlan amortisman ve diğer maliyetler, gider olarak 
gelir tablosuna alõnõr. 

Faaliyet kiralamasõnõn müzakeresi ve ayarlanmasõ ile ilgili olarak kiraya veren 
tarafõndan yapõlan kiralamanõn başlangõç maliyetleri kiraya verilen varlõğõn maliyetlerine 
ilave edilerek, kiralama gelirlerinin mali tablolara alõnmasõyla ilgili aynõ esaslar 
çerçevesinde, kira süresi boyunca bir gider olarak mali tablolara alõnõr. Kiralamanõn 
başlangõç maliyetleri, komisyonlar, harçlar ve kiralamanõn müzakeresi ve ayarlanmasõ ile 
doğrudan ilgili işletme içi maliyetleri kapsar. 

Faaliyet kiralamasõ kapsamõnda kiraya verilen amortismana tabi varlõklar, kiraya 
verenin benzer varlõklara uyguladõğõ normal amortisman politikasõ çerçevesinde, bu 
Tebliğde belirtilen amortismanlarla ilgili hükümlere uygun olarak amortismana tabi tutulur. 
Varlõklarda değer düşüklüğü de bu Tebliğdeki hükümlere uygun olarak işleme tabi tutulur.   

Kiraya verenin faaliyet kiralamasõna konu olan varlõğõn üreticisi veya satõcõsõ 
olmasõ durumunda, faaliyet  kiralamasõ satõş olmadõğõndan dolayõ, kiraya veren herhangi bir 
satõş karõ yazamaz. 

 
Sat ve kirala işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 
Madde 495. Sat ve kirala işlemi, mal sahibinin bir varlõğõnõ satmasõ ve aynõ varlõğõ 

geri kiralamasõ işlemidir. Satõş ve geri kiralamanõn birbiriyle ilişkili olduğu bu durumlarda, 
ilgili işlem ekonomik özü esas alõnarak mali tablolara alõnõr. 

Sat ve kirala işlemi, bir finansal kiralama ile sonuçlanõyorsa, diğer bir deyişle 
ekonomik özü itibarõyla, kiraya verenin ilgili varlõğõn teminatõ karşõlõğõnda satan-kiracõya 
borç verdiği durumda, satõş tutarõnõn kayõtlõ değeri aşan kõsmõ, bir gelir olarak mali tablolara 
yansõtõlmaz ve satan-kiracõ tarafõndan ertelenen kira gelirleri olarak bilançoya alõnõr ve 
kiralama dönemi süresince itfa edilir. 
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Sat ve kiralama işleminin faaliyet kiralamasõ ile sonuçlandõğõ durumlarda, ilgili 
varlõğõn satõş fiyatõ, makul değeri ve kira ödemelerinin piyasa oranlarõ üzerinden olup 
olmadõğõ hususlarõ göz önüne alõnarak bu işlem aşağõdaki şekilde mali tablolara yansõtõlõr: 

a)Satõş işlemi makul değer üzerinden gerçekleşmişse, kazanç veya kayõp doğrudan 
gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

b)Satõş fiyatõnõn makul değerden düşük olmasõ ve ilgili varlõk için kararlaştõrõlan 
kira ödemelerinin piyasa oranlarõndan düşük tutulmak suretiyle bu kaybõn telafi edilmediği 
durumlarda, satõşla ilgili kazanç veya kayõp doğrudan gelir tablosuna yansõtõlõr.  

c)Satõş fiyatõnõn makul değerden düşük olmasõ ve kira ödemelerinin piyasa 
oranlarõndan düşük tutulmak suretiyle bu kaybõn telafi edildiği durumlarda ise kazanç veya 
kayõp ertelenir ve varlõğõn beklenen kullanõm süresi göz önüne alõnarak kira ödemeleri ile 
orantõlõ olarak itfa edilir. 

d)Satõş fiyatõnõn ilgili varlõğõn makul değerinin üzerinde olmasõ durumunda, satõş 
fiyatõ ile ilgili varlõğõn makul değeri arasõndaki farktan oluşan kazanç ertelenir ve varlõğõn 
beklenen kullanõm süresi içinde itfa edilir. 

Sat ve kirala işleminde satõş fiyatõ ile kira ödemeleri makul değerde oluşmuşsa, 
kazanç veya kayõp ilgili dönemde doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Faaliyet kiralamasõ olarak sonuçlanan sat ve kirala işlemlerinde, sat ve kirala 
anõndaki makul değer varlõğõn kayõtlõ değerinden düşükse, kayõtlõ değer ile makul değer 
arasõndaki farka eşit tutarda bir kayõp doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Ancak, 
finansal kiralama olarak sonuçlanan sat ve kirala işlemlerinde, bu Tebliğdeki hükümler 
çerçevesinde ilgili varlõkta değer düşüklüğü ortaya çõkmadõkça bu şekilde bir düzeltme 
yapõlmaz. İlgili varlõkta değer düşüklüğünün ortaya çõkmasõ durumunda varlõk mali 
tablolarda, bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde hesaplanacak geri kazanõlabilir değeri 
üzerinden izlenir. 

Kiracõ ve kiraya veren, diğer kiralama işlemlerine benzer şekilde sat ve kirala 
işlemleriyle ilgili olarak açõklama yapar. Önemli kiralama işlemlerinin tanõmlanmasõ 
kapsamõnda, varsa sat ve kirala sözleşmelerinin kendine özgü, olağandõşõ hükümleri ve 
şartlarõnõn açõklanmasõ şarttõr.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Finansal kiralama ile ilgili olarak kiracõnõn kamuya açõklayacağõ hususlar 
Madde 496. Kiracõ finansal kiralama ile ilgili olarak aşağõdaki açõklamalarõ 

yapmak zorundadõr. 
a) Kiralama konusu olan her bir varlõk türü için, bilanço tarihi itibariyle net kayõtlõ 

değeri, 
b) Bilanço tarihi itibariyle, asgari kira ödemelerinin toplamõ ve bunlarõn bugünkü 

değerleri. Ayrõca aynõ tarih itibariyle asgari kira ödemeleri toplamõ ile bunlarõn bugünkü 
değerleri toplamõnõn aşağõdaki vadeler bazõnda tutarlarõ;  
                    1-Bir yõldan az, 
                    2-Bir yõldan fazla ve dört yõldan az, 
                    3-Dört yõldan fazla,  

c) Dönemin gelir tablosuna yansõtõlan şarta bağlõ kira ödemelerinin tutarõ, 
d) Bilanço tarihi itibariyle, fesh edilemez kiralama şeklinde tekrar kiraya verilen 

varlõklar ile ilgili olarak, elde edilmesi beklenen asgari kira gelirleri toplamõ, 
e) Kiracõnõn önemli kiralama işlemlerinin genel bir tanõmõ, ve buna ilave olarak 

aşağõdaki hususlar;  
                    1-Şarta bağlõ kiralama ödemelerinin belirlenme esasõ, 
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                    2-Yenileme veya alõm opsiyonu ve değişen koşullara göre uyarlama  
hükümlerinin var olup olmadõğõ, var ise koşullarõ;  
                    3-Temettü dağõtõmõ, ilave borçlanma ve yeni kiralama gibi konularda, kiralama 
sözleşmesinde kiracõya getirilen kõsõtlamalar. 

 
Finansal kiralama ile ilgili olarak kiraya verenin kamuya açõklayacağõ 

hususlar 
Madde 497. Kiraya veren, finansal kiralama ile ilgili olarak aşağõdaki açõklamalarõ 

yapmak zorundadõr. 
a) Toplam brüt kira yatõrõmõnõn bilanço tarihi itibarõyla tutarõ ile asgari kira ödeme 

alacaklarõnõn bilanço tarihi itibarõyla bugünkü değerinin karşõlaştõrmalõ tutarlarõ. Ayrõca 
bilanço tarihi itibarõyla brüt kira yatõrõmõ ile asgari kira ödemeleri alacaklarõnõn bugünkü 
değerleri toplamõnõn aşağõdaki vadeler bazõnda ayrõ ayrõ tutarlarõ;   
                      1-Bir yõldan az, 
                      2-Bir yõldan fazla ve dört yõldan az, 
                      3-Dört yõldan fazla,  
               b)Kazanõlmamõş finansman gelirleri, 
               c)Kiraya verene ait olacak olan garanti edilmemiş hurda değerler,  
               d)Tahsil edilemeyen asgari kira alacaklarõna ilişkin ayrõlan toplam karşõlõk, 
               e)Gelir tablosu ile ilişkilendirilen şarta bağlõ kiralar, 
               f)Kiraya verenin önemli kiralama anlaşmalarõnõn genel bir tanõmõ, 
               g)İptal edilen kiralama tutarlarõ indirildikten sonra sadece ilgili dönemde 
gerçekleşen yeni kiralamalar ile ilgili olarak brüt kira yatõrõmõnõn toplam tutarõndan 
kazanõlmamõş finansman gelirlerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar. 

 
Faaliyet kiralamasõ ile ilgili olarak kiracõnõn kamuya açõklayacağõ hususlar 
Madde  498. Kiracõ faaliyet kiralamasõ ile ilgili olarak aşağõdaki açõklamalarõ mali 

tablo yapmak zorundadõr. 
a) Fesh edilemez faaliyet kiralamasõ kapsamõnda, asgari kira ödemelerinin 

toplamõnõn, aşağõdaki dönemlerin her biri için ayrõ ayrõ tutarlarõ;  
                   1-Bir yõldan az, 
                   2-Bir yõldan fazla ve dört yõldan az, 
                   3-Dört yõldan fazla,  

b) Bilanço tarihi itibariyle, iptal edilemez kiralama şeklinde tekrar kiraya verilen 
varlõklar ile ilgili olarak, elde edilmesi beklenen asgari kira gelirleri toplamõ, 

c) Asgari kira ödemesi, şarta bağlõ kira ve kiralanan varlõklarõn tekrar kiraya 
verilmesi ödemeleri itibarõyla ayrõ ayrõ olmak üzere,  kiralama ve kiralanan varlõklarõn tekrar 
kiraya verilmesi çerçevesinde gelir tablosu ile ilişkilendirilen tutarlar,   

d) Kiracõnõn önemli kiralama işlemlerinin genel bir tanõmõ, ve buna ilave olarak 
aşağõdaki hususlar; 
                    1-Şarta bağlõ kiralama ödemelerinin belirlenme bazõ, 
                    2-Yenileme veya alõm opsiyonu ve değişen koşullara göre uyarlama 
hükümlerinin var olup olmadõğõ, var ise koşullarõ;  
                    3-Temettü dağõtõmõ, ilave borçlanma ve yeni kiralama gibi konularda, kiralama 
sözleşmesinde kiracõya getirilen kõsõtlamalar. 

 
Faaliyet kiralamasõnda kiraya verenin kamuya açõklayacağõ hususlar 
Madde  499. Kiraya veren faaliyet kiralamasõ ile ilgili olarak aşağõdaki 

açõklamalarõ yapmak zorundadõr.  
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a)Fesh edilemez faaliyet kiralamasõ kapsamõnda takip eden yõllarda elde edilecek 
asgari kira ödemeleri toplamõ ile bu toplamõn aşağõdaki vadeler itibarõyla ayrõ ayrõ tutarlarõ;  

      1-Bir yõldan az, 
      2-Bir yõldan fazla ve dört yõldan az, 
      3-Dört yõldan fazla,  
b) Gelir tablosuna alõnan toplam şarta bağlõ kira gelirleri ve,  
c) Kiraya verenin önemli kiralama işlemlerinin genel bir tanõmõ. 

 
YİRMİBİRİNCİ KISIM 
İLİŞKİLİ TARAFLAR  

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 500. Bu Kõsmõn amacõ, ilişkili taraflarla olan ilişkiler hakkõnda ve bir 

işletme ile ilişkili taraflarõ arasõnda dönem içinde gerçekleşen işlemler ve ilişkili taraflarla 
ilgili bakiyelere ilişkin açõklanacak bilgileri belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 501. Aşağõdaki hususlarla ilgili olarak bu Kõsõm hükümleri uygulanõr: 
a)İlişkili taraflarla olan ilişkilerin belirlenmesi, bir işletme ile bu işletmenin ilişkili 

taraflarõ arasõndaki işlemler ve hesap bakiyeleri, 
b)(a) bendinde belirtilen hususlarõn hangi durumlarda mali tablolarda 

açõklanmasõnõn gerekli olduğu, 
c)Bu hususlar hakkõnda yapõlacak açõklamalarõn belirlenmesi. 
Bir işletmenin olağan faaliyetleri kapsamõnda ödenen yönetim tazminatlarõ, gider 

karşõlõklarõ ve benzeri kalemler bu Kõsõm kapsamõnda açõklanmasõ zorunlu kalemler değildir. 
Konsolide mali tablolarla birlikte yayõmlandõğõ veya mali tablo kullanõcõlarõ için 

hazõr bulundurulduğu sürece, bir ana ortaklõğõn veya hisselerinin tamamõna sahip olduğu 
bağlõ ortaklõğõnõn konsolide olmayan mali tablolarõnda ilişkili taraf işlemleri ve ilişkili 
taraflarla olan bakiyeler hakkõnda bu Kõsõm uyarõnca açõklama yapõlmasõ zorunlu değildir.   

Grup içindeki diğer işletmelerle olan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyeler, bir önceki 
fõkra kapsamõna girmediği sürece işletmenin konsolide olmayan mali tablolarõnda açõklanõr. 
Grup-içi ilişkili taraf işlemleri ve bakiyeler grubun konsolide mali tablolarõnõn hazõrlanmasõ 
sõrasõnda elimine edilir. 

 
Tanõmlar 
Madde 502. Bu kõsõmda geçen terimler aşağõda belirtilen anlamlarõyla 

kullanõlmõştõr: 
İlişkili taraf: Bir taraf, aşağõdaki durumlardan herhangi birinin varlõğõ halinde bir 

işletme ile ilişkili olarak kabul edilir: 
a)Tarafõn doğrudan veya bir ya da daha fazla aracõ vasõtasõyla dolaylõ olarak; 
     1-Bir işletmeyi kontrol etmesi veya işletme tarafõndan kontrol edilmesi veya  

kendisini kontrol eden işletmenin aynõ zamanda başka bir işletmeyi kontrol etmesi (Bu 
durum; ana ortaklõklar, bağlõ ortaklõklar ve grubun diğer şirketlerini içerir.), 

     2- İşletme üzerinde önemli derecede etki sağlayacak bir hakkõnõn bulunmasõ,   
     3- İşletme üzerinde müşterek kontrolünün bulunmasõ; 
b)Tarafõn işletmenin iştiraki olmasõ; 
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c)Tarafõn müşterek yönetime tabi bir teşebbüs olduğu durumlarda, 
müteşebbislerden birinin işletme olmasõ; 

d)Tarafõn; işletme faaliyetlerinin planlanmasõ, yürütülmesi ve denetlenmesi ile 
doğrudan veya dolaylõ olarak yetkili ve sorumlu olan, işletmenin veya işletmenin ana 
ortaklõğõnõn yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personelden olmasõ;   

e)Tarafõn, bu maddenin birinci fõkrasõnõn (a) veya (d) bentlerinde belirtilen kişilerin 
yakõn aile üyelerinden biri olmasõ; 

f)Tarafõn, bu maddenin birinci fõkrasõnõn (d) veya (e) bentlerinde belirtilen kişilerin 
doğrudan veya dolaylõ olarak kontrol veya müşterek kontrol hakkõnõn olduğu veya üzerinde 
önemli derecede etkide bulunduğu ya da yarõdan fazla oy hakkõna sahip olduğu bir işletme 
olmasõ;  

g)Tarafõn, işletmenin veya bu işletmenin ilişkili tarafõ olan herhangi bir işletmenin 
çalõşanlarõnõn emeklilik haklarõyla ilgili bir fon veya işletme olmasõ. 

İlişkili taraf işlemi: Bir fiyat uygulansõn veya uygulanmasõn, ilişkili taraflar 
arasõndaki kaynak, hizmet veya yükümlülük transferi. 

Kontrol: Bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek üzere, ilgili işletmenin 
finansal ve faaliyet politikalarõnõ yönetme ve yönlendirme gücüne sahip olunmasõ.  

Müşterek kontrol: Bir ekonomik faaliyetin sözleşmeler çerçevesinde kontrolünün 
iki veya daha fazla tarafça paylaşõlmasõ. 

Önemli derecede etki: Bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarõna ilişkin 
kararlarõ üzerinde kontrol yetkisi olmaksõzõn katõlma yetkisi. Önemli derecede etki, pay 
sahipliğinden kaynaklanabileceği gibi, yasal düzenlemelerden veya özel anlaşmalardan da 
kaynaklanabilir. 

Bir kişinin yakõn aile üyeleri: Bir kişinin işletme ile olan işlemlerinde bu kişiyi 
etkilemesi veya bu kişiden etkilenmesi beklenen aile üyeleri Aile üyelerinden kasõt, bu 
kişinin çocuklarõ ve eşi, eşinin çocuklarõ ve bu kişinin veya eşinin bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerdir.   

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İlişkili Taraflarõn Kapsamõ 
 
İlişkili taraflarõn kapsamõ 
Madde 503. İlişkili taraflarla olan her bir ilişki değerlendirilirken, ilişkinin sadece 

hukuki niteliği değil esasõ da dikkate alõnõr. 
Bu Kõsõm kapsamõnda ilişkili taraflar olarak değerlendirilemeyecek durumlara 

aşağõda yer verilmiştir: 
a)Bir kişinin iki farklõ işletmede yönetici veya yönetim kademesinde önemli bir 

çalõşan olmasõ ve bu Kõsmõn �Tanõmlar� başlõklõ maddesinde belirtilen kapsama girmemesi 
durumunda, bu kişinin yöneticisi veya önemli çalõşanõ olduğu işletmeler ilişkili taraflar 
olarak kabul edilmez.   

b)Müşterek yönetime tabi bir teşebbüs üzerinde müşterek kontrolü paylaşan iki 
müteşebbis, sadece bu özellikleri nedeniyle ilişkili taraflar olarak kabul edilmez.   

c)Bunlara ilave olarak; finansman temin eden taraflarõn, sendikalarõn, kamu 
hizmeti veren kuruluşlarõn ve devlet kurumlarõnõn bir işletme ile olan olağan işlemleri 
çerçevesinde ilişkiye girmeleri; işletmenin hareket serbestisini etkileyebilecek veya karar 
sürecine katõlõmda bulunabilecek olsa bile, bunlarõn ilişkili taraflar olarak kabul edilmesini 
sağlamaz. 

d)İşletmenin ekonomik bağõmlõlõğõ ile sonuçlanacak şekilde ticari işlemlerin 
önemli bir hacminin gerçekleştirildiği bir müşteri, tedarikçi, distribütör veya ana bayii 
sadece bu nedenden dolayõ ilişkili taraf olarak kabul edilmez.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İlişkili Taraflar Hakkõnda Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kamuya Açõklanacak Hususlar  
Madde 504. Mali tablo kullanõcõlarõnõn, ilişkili taraflarla olan ilişkilerin bir işletme 

üzerindeki etkileri hakkõnda görüş oluşturmalarõnõ sağlamak üzere; bir işlem olsun veya 
olmasõn, ana ortaklõklar ile bağlõ ortaklõklar arasõndaki ilişkiler mali tablolarda açõklanõr. 

İlişkili taraflar arasõnda gerçekleşen işlemler bulunmasõ durumunda; ilişkili taraf 
işlemlerinin esasõ ile bu tür işlemlerin mali tablolar üzerindeki potansiyel etkisinin 
anlaşõlmasõ için gerekli olan, ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler ile bunlarla ilgili hesap 
bakiyeleri hakkõndaki bilgilerinin mali tablolarda açõklanmasõ zorunludur. Açõklamalar 
asgari olarak aşağõdaki bilgileri içerir:    

a)İşlemlerin tutarõ, 
b)Mevcut hesap bakiyeleri ile 
     1-Teminata bağlanmõş olup olmadõğõ ve ifa halinde verilecek veya alõnacak 

bedelin niteliği gibi hususlarõ da içerecek şekilde, bu hesap bakiyelerinin vadeleri ve 
koşullarõ, 

    2-Verilen veya alõnan garantilere ilişkin ayrõntõlõ bilgi, 
c)Hesap bakiyeleri ile ilgili olarak ayrõlmõş şüpheli alacak karşõlõğõ, 
d)İlişkili taraflardan olan alacaklarõn şüpheli hale gelmesi nedeniyle cari dönemde 

gider olarak mali tablolara alõnan tutarlar. 
İkinci fõkrada öngörülen açõklamalarõn ayrõ ayrõ aşağõdaki her bir kategori için 

yapõlmasõ şarttõr: 
a)Ana ortaklõk, 
b)İşletme üzerinde müşterek kontrolü veya önemli derecede etkisi bulunan 

işletmeler, 
c)Bağlõ ortaklõklar, 
d)İştirakler, 
e)İşletmenin müteşebbis olduğu müşterek yönetime tabi teşebbüsler, 
f)İşletmenin veya ana ortaklõğõnõn önemli yönetici personeli, 
g)Diğer ilişkili taraflar. 
 Aşağõda belirtilen durumlar, ilişkili taraflarla gerçekleşmiş olmasõ durumunda 

açõklanmasõ gerekli durumlara örnek olarak verilmiştir:  
a)Tamamlanmõş ya da tamamlanmamõş olsun, yapõlan mal alõmõ veya satõmõ, 
b)Gayrimenkul veya diğer varlõk alõm veya satõmõ, 
c)Hizmet sağlanmasõ veya alõnmasõ,   
d)Kiralama işlemleri, 
e)Araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinin transferi, 
f)Lisans anlaşmalarõ kapsamõndaki transferler, 
g)Nakdi veya ayni olarak borç verme, alma veya sermayeye katõlma şeklinde 

olanlar dahil, finansman kapsamõndaki transferler,  
h)Teminat veya garanti sağlanmasõ, 
i)İşletme adõna veya işletmece diğer bir taraf adõna yükümlülüklerin ifasõ. 
İlişkili taraf işlemlerinin, piyasada söz konusu işlemler için geçerli olan şartlar 

çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin bir açõklama; sadece bu tür açõklamalarõn 
doğrulanabilmesi halinde yapõlõr.   

İlişkili taraf işlemlerinin işletmenin mali tablolarõ üzerindeki etkisinin anlaşõlmasõ 
için ayrõ ayrõ açõklama yapõlmasõnõn gerekli olduğu durumlar hariç, benzer nitelikli kalemler 
toplulaştõrõlarak açõklanabilir. 
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Öz sermaye yöntemi kullanõlarak muhasebeleştirilen iştirakler ve oransal 
konsolidasyon veya öz sermaye yöntemi kullanõlarak muhasebeleştirilen müşterek yönetime 
tabi teşebbüsler ile yapõlan işlemler mali tablolarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda tamamen elimine 
edilmediğinden; bu tür işlemler bu Kõsmõn �Kapsam� başlõklõ maddesinde belirtilen, 
konsolide mali tablo hazõrlayan işletmelerin konsolide olmayan mali tablolarõyla ilgili istisna 
hariç, ilişkili taraf işlemleri olarak açõklanõr.  

 
YİRMİİKİNCİ KISIM 

FİNANSAL BİLGİLERİN 
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 505. Bu kõsmõn amacõ; mali tablo kullanõcõlarõ tarafõndan işletmelerin 

geçmiş performansõnõn daha iyi anlaşõlabilmesi, risk ve getirilerinin daha iyi 
değerlendirilebilmesi ve işletme hakkõnda bir bütün olarak daha doğru karar verilebilmesine 
yönelik olmak üzere, finansal bilgilerin üretilen farklõ türdeki ürün ve hizmetler ile 
işletmenin faaliyet gösterdiği farklõ coğrafi bölgeler bazõnda bölümlere göre raporlanmasõna 
ilişkin usul ve esaslarõ belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 506. Bu Kõsõm, bu Tebliğ hükümleri ile uyumlu olarak düzenlenen tam set 

mali tablolarda uygulanõr. Tam set mali tablolar, bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� 
başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanmõştõr.  

Menkul kõymetleri borsalar veya diğer teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören 
işletmeler ile bunlarda işlem görmek üzere menkul kõymetlerini ihraç etme aşamasõnda olan 
işletmeler bu Kõsõm hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. 

Menkul kõymetleri borsalar veya diğer teşkilatlanmõş piyasalarda işlem görmeyen 
bir işletmenin mali tablolarõnõ bu Tebliğ hükümleri ile uyumlu olarak hazõrlamasõ 
durumunda, bu işletmenin mali tablolarõnda bölüm bilgilerinin açõklanmasõ zorunlu değildir. 
Ancak, söz konusu işletmenin bu Tebliğ hükümleri ile uyumlu olarak hazõrlanmõş mali 
tablolarõnda bölüm bilgilerini açõklamak istemesi halinde, bu Kõsõmda yer alan hükümlere 
uyulmasõ zorunludur.  

Tek bir finansal raporun, menkul kõymetleri borsalar veya diğer teşkilatlanmõş 
piyasalarda işlem gören bir işletmenin konsolide mali tablolarõ ile ana ortaklõğõn ya da bir 
veya daha fazla bağlõ ortaklõğõn konsolide olmayan mali tablolarõnõn her ikisini de içermesi 
durumunda; bölüm bilgileri sadece konsolide mali tablolarda açõklanõr. Bağlõ ortaklõğõn 
kendisinin, menkul kõymetleri borsalar veya diğer teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören bir 
işletme olmasõ halinde; bağlõ ortaklõğõn kendi bölüm bilgileri kendi finansal raporunda 
ayrõca gösterilir.   

Benzer olarak, tek bir finansal raporun, menkul kõymetleri borsalar veya diğer 
teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören bir işletmenin mali tablolarõ ile bu işletmenin 
müşterek yönetime tabi bir teşebbüsünün veya öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştirilen 
bir iştirakinin mali tablolarõnõn her ikisini de içermesi durumunda; bölüm bilgileri sadece 
işletmenin mali tablolarõnda açõklanõr. Müşterek yönetime tabi teşebbüsün veya öz sermaye 
yöntemi ile muhasebeleştirilen iştirakin kendisinin menkul kõymetleri borsalar veya diğer 
teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören bir işletme olmasõ halinde de, bu müşterek yönetime 
tabi teşebbüsün veya iştirakin bölüm bilgileri kendi finansal raporunda ayrõca gösterilir.   
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Tebliğin diğer kõsõmlarõ ile ilgili tanõmlar 
Madde 507. Aşağõdaki terimler; bu Kõsõmda, bu Tebliğin �Nakit Akõm Tablosu�, 

�Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar� ve �Hasõlat� 
başlõklõ Kõsõmlarõnda belirtilen anlamlarõyla kullanõlmõştõr: 

Esas faaliyetler: Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatõrõm veya 
finansman faaliyeti olmayan diğer faaliyetleri. 

Muhasebe politikalarõ: Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda ve sunulmasõnda bir 
işletme tarafõndan kullanõlan belirli ilkeler, varsayõmlar, kurallar ve uygulamalar. 

Hasõlat Öz sermayede artõş sağlamasõ şartõyla, dönem içinde işletmenin olağan 
faaliyetlerinden sağladõğõ ekonomik faydanõn brüt tutarõ.  

 
Tanõmlar 
Madde 508. Bu kõsõmda geçen terimler aşağõda belirtilen anlamlarõyla 

kullanõlmõştõr: 
Endüstriyel bölüm: Belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal 

veya hizmet grubunu sağlama veya  risk ve getiri açõsõndan işletmenin diğer bölümlerinden 
farklõ özellikler taşõma anlamõnda, işletmenin diğer bölümlerinden farklõ özelliklere sahip 
bölümler. Mal veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olup olmadõğõnõn belirlenmesinde, 
aşağõdaki etkenlerin dikkate alõnmasõ şarttõr: 

a) Mal veya hizmetlerin niteliği, 
b)Üretim süreçlerinin niteliği, 

               c)Mal veya hizmetlerin müşterilerinin tür ve sõnõflarõ, 
               d)Mallarõn tesliminde veya hizmetlerin sağlanmasõnda kullanõlan yöntemler, 
               e)Uygulanabilir olmasõ durumunda; bankacõlõk, sigortacõlõk veya kamu 
hizmetlerinde olduğu gibi, düzenleyici mevzuatõn niteliği.  

Coğrafi bölüm: İşletmenin, belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin 
eden ve risk ve getiri açõsõndan başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer 
bölümlerden farklõ özelliklere sahip bölümleri. Coğrafi bölümlerin belirlenmesinde, 
aşağõdaki etkenlerin dikkate alõnmasõ şarttõr: 

a)Ekonomik ve politik koşullarõn benzerliği, 
b)Farklõ coğrafi bölgelerdeki faaliyetler arasõndaki ilişkiler, 
c)Faaliyetlerin yakõnlõğõ, 
d)Belirli bir bölgedeki faaliyetlerle ilgili belirli riskler, 
e)Döviz kontrolüne ilişkin düzenlemeler, 
f)Temel  kur riskleri. 
Raporlanabilir bölüm: Bölüm bilgileri açõklanmasõ zorunlu olan bir endüstriyel 

veya coğrafi bölüm. 
Bölüm hasõlatõ: Müşterilere yapõlan satõşlardan veya aynõ işletmenin diğer 

bölümleriyle yapõlan işlemlerden elde edilenler dahil olmak üzere, işletmenin gelir 
tablosunda raporlanan hasõlatõnõn doğrudan bir bölümle ilişkilendirilebilen veya makul bir 
şekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen kõsmõ. Bölüm hasõlatõ aşağõdaki kalemleri 
içermez: 

a)Bölümün faaliyetleri esas olarak finansal nitelikli olmadõğõ sürece; diğer 
bölümlere verilen avans ve borçlardan elde edilen faizler dahil olmak üzere, faiz ve temettü 
gelirleri; veya 

b)Bölümün faaliyetleri esas olarak finansal nitelikli olmadõğõ sürece; yatõrõmlarõn 
satõşõndan veya borçlarõn sona ermesinden kaynaklanan kazançlar. 

İştirakler, müşterek yönetime tabi teşebbüsler veya öz sermaye yöntemine göre 
muhasebeleştirilen diğer yatõrõmlarõn kar veya zararlarõndan işletmenin payõna isabet eden 
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kõsõmlar, konsolide hasõlat veya işletmenin toplam hasõlatõ içerisinde yer aldõğõ sürece bölüm 
hasõlatõ içerisinde yer alõr. 

Bu Tebliğin �Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi 
Teşebbüsler ve İştirakler� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca oransal konsolidasyon yöntemi ile 
muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi bir işletmenin gelirlerinden müteşebbisin payõna 
isabet eden kõsõmlar bölüm hasõlatõ içerisinde yer alõr. 

Bölüm giderleri: Müşterilere yapõlan satõşlar veya aynõ işletmenin diğer 
bölümleriyle yapõlan işlemlerle ilgili giderler dahil olmak üzere, işletmenin esas 
faaliyetlerinden kaynaklanan giderlerin doğrudan bir bölümle ilişkilendirilebilen veya makul 
bir şekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen kõsmõ. Bölüm giderleri aşağõdaki kalemleri 
içermez: 
              a)Bölümün faaliyetleri esas olarak finansal nitelikli olmadõğõ sürece; diğer 
bölümlerden alõnan avans ve borçlar nedeniyle katlanõlan faizler dahil olmak üzere, faiz 
giderleri; 
              b)Bölümün faaliyetleri esas olarak finansal nitelikli olmadõğõ sürece; yatõrõmlarõn 
satõşõndan veya borçlarõn sona ermesinden kaynaklanan zararlar, 
              c)İştirakler, müşterek yönetime tabi teşebbüsler veya öz sermaye yöntemi ile 
muhasebeleştirilen diğer yatõrõmlarõn zararlarõndan işletmenin payõna isabet eden kõsõmlar, 
              d)Kurumlar vergisi giderleri, veya 
              e)İşletme düzeyinde ortaya çõkan ve bir bütün olarak işletme ile ilgili genel yönetim 
giderleri, merkez büro giderleri ve diğer giderler. Ancak, bölüm adõna işletme düzeyinde 
katlanõlan giderler; bölümün esas faaliyetleri ile ilişkili olduğu ve bölümle doğrudan 
ilişkilendirilebilir veya bölüme makul bir şekilde tahsis edilebilir olduğu sürece, bölüm 
giderleri olarak kabul edilir.  

Bu Tebliğin �Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi 
Teşebbüsler ve İştirakler� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca oransal konsolidasyon yöntemi ile 
muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi bir işletmenin giderlerinden müteşebbisin payõna 
isabet eden kõsõmlar bölüm giderleri içerisinde yer alõr. 

Konsolide mali tablolarda veya işletmenin konsolide olmayan mali tablolarõnda 
netleştirilmiş olmak kaydõyla, esas itibarõyla finansal bir niteliğe sahip bölümlerin faiz 
gelirleri ve faiz giderleri bölüm raporlamasõ kapsamõnda da birbirleriyle netleştirilerek 
gösterilebilir. 

Bölüm sonucu: Bölüm hasõlatõndan bölüm giderlerinin düşülmesi suretiyle 
bulunan tutar. Bölüm sonucu topluluk dõşõ paylara ilişkin ayarlamalar yapõlmadan önce 
belirlenir. 

Bölüm varlõklarõ: Bir bölümün esas faaliyetlerinde kullanõlan ve doğrudan söz 
konusu bölümle ilişkilendirilebilen veya makul bir şekilde söz konusu bölüme tahsis 
edilebilen varlõklar. 

Bölüm sonucunun faiz veya temettü gelirlerini içermesi halinde; bu gelirlerin 
dayanağõ olan alacaklar, verilen borçlar, yatõrõmlar veya diğer gelir getirici varlõklar bölüm 
varlõklarõ içerisine dahil edilir.    

Bölüm varlõklarõ, vergisel varlõklarõ içermez. 
Öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştirilen yatõrõmlar; bu tür yatõrõmlardan 

kaynaklanan kazanç veya kayõplarõn bölüm hasõlatõ içerisinde yer almasõ halinde, bölüm 
varlõklarõ içerisine dahil edilir. Bölüm varlõklarõ; bu Tebliğin �Konsolide Mali Tablolar, 
Bağlõ Ortaklõklar, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştirakler� başlõklõ Kõsmõ 
uyarõnca oransal konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi bir 
işletmenin varlõklarõndan müteşebbisin payõna isabet eden kõsõmlarõ da içerir. 

Bölüm varlõklarõ, işletmenin bilançosunda doğrudan bir indirim kalemi olarak 
dikkate alõnan ilgili karşõlõklarõn düşülmesinden sonra belirlenir. 
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Bölüm yükümlülükleri: Bir bölümün esas faaliyetlerinden kaynaklanan ve 
doğrudan söz konusu bölümle ilişkilendirilebilen veya makul bir şekilde söz konusu bölüme 
tahsis edilebilen yükümlülükler. 

Bölüm sonucunun faiz giderlerini içermesi halinde; bu giderlerin dayanağõ olan 
faize dayalõ borçlar bölüm yükümlülükleri içerisine dahil edilir.    

Bölüm yükümlülükleri; bu Tebliğin �Konsolide Mali Tablolar, Bağlõ Ortaklõklar, 
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştirakler� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca oransal 
konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi bir teşebbüsün 
yükümlülüklerinden müteşebbisin payõna isabet eden kõsõmlarõ içerir. 

Bölüm yükümlülükleri, vergisel yükümlülükleri içermez. 
Bölüm muhasebe politikalarõ: İşletmelerin konsolide veya bireysel mali 

tablolarõnõn hazõrlanmasõ ve sunulmasõnda uygulanan muhasebe politikalarõ ile bölümlere 
ilişkin bilgilerin raporlanmasõnda uygulanan muhasebe politikalarõ. 

 
Endüstriyel bölüm ve coğrafi bölüm tanõmlarõna ilişkin hususlar 
Madde 509. Bir endüstriyel bölüm, önemli ölçüde farklõ risk ve getirileri olan mal 

ve hizmetleri içeremez. Endüstriyel bölümün tanõmõ içerisinde bir veya birden fazla faktöre 
bağlõ olarak farklõlõklar bulunabilse de; bir endüstriyel bölüm içerisinde yer alan mal ve 
hizmetlerin söz konusu faktörlerin çoğunluğu itibarõyla benzer olmasõ şarttõr.   

Benzer olarak, bir coğrafi bölüm, önemli ölçüde farklõ risk ve getirileri olan 
ekonomik çevreler içerisindeki faaliyetleri içeremez. Bir ülke, iki veya daha fazla ülke grubu 
ya da bir ülke içerisindeki bir bölge coğrafi bölüm olarak belirlenebilir.  

Risklerin temel kaynaklarõ, çoğu işletmenin örgütlenme ve yönetilme şeklini 
etkiler. Bu nedenle, bir işletmenin örgütsel yapõsõ ve iç finansal raporlama sistemi, bu 
işletmenin bölümlerinin belirlenmesinde esas teşkil eder. Bir işletmenin risk ve getirileri, bu 
işletmenin hem faaliyetlerinin (mallarõn üretildiği veya hizmetlerin teslim faaliyetlerinin 
toplandõğõ yer) hem de piyasalarõnõn coğrafi konumundan (mallarõn satõldõğõ veya 
hizmetlerin teslim edildiği yer) etkilenebilir. Coğrafi bölümlerin belirlenmesinde aşağõdaki 
konumlardan biri esas alõnõr: 

a) İşletmenin üretim veya hizmet faaliyetlerinin ve diğer varlõklarõnõn konumu, 
b) İşletmenin müşterilerinin ve piyasalarõnõn konumu.    
Olağan koşullarda bir işletmenin örgüt yapõsõ ve iç raporlama sistemi; bu 

işletmenin coğrafi risklerinin temel kaynaklarõnõn, varlõklarõnõn veya müşterilerinin 
konumundan kaynaklanõp kaynaklanmadõğõnõn belirlenmesine esas teşkil eder. Böylece, 
coğrafi bölümler belirlenirken, varlõklarõn veya müşterilerin konumundan hangisinin esas 
alõnacağõna bu yapõ dikkate alõnarak karar verilir.  

Endüstriyel bölümlerin ve coğrafi bölümlerin bileşiminin belirlenmesi, belirli 
ölçüde muhakeme gerektirir. İşletme yönetimi tarafõndan bu takdir yapõlõrken, bu Kõsõmda 
öngörülen finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasõna yönelik amaçlar ve bu Tebliğin 
�Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler� başlõklõ Kõsmõnda belirtilen mali tablolarõn nitelikleri 
dikkate alõnõr. Bu nitelikler; işletmenin farklõ mal ve hizmet gruplarõ ve belirli coğrafi 
bölgelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak zaman içerisinde raporlanan finansal bilgiler ile 
işletmenin bir bütün olarak risk ve getirilerinin değerlendirilmesinde bu bilgilerin faydasõnõn 
karşõlaştõrõlabilirliği, güvenilirliği ve ihtiyaca uygunluğunu içerir.  

 
Bölüm hasõlatõ, bölüm giderleri, bölüm sonucu, bölüm varlõklarõ ve bölüm 

yükümlülükleri tanõmlarõna ilişkin hususlar 
Madde 510. Bölüm hasõlatõ, bölüm giderleri, bölüm varlõklarõ ve bölüm 

yükümlülüklerinin tanõmlarõ; bir bölümle doğrudan ilişkilendirilebilen veya makul bir 
şekilde bir bölüme tahsis edilebilen bu tür kalemlerin tutarlarõnõ kapsar. Bir bölümle 
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doğrudan ilişkilendirilebilen veya makul bir şekilde bir bölüme tahsis edilebilen bu tür 
kalemlerin belirlenmesinde işletmelerin iç finansal raporlama sistemi başlangõç noktasõ 
olarak kabul edilir. Bu çerçevede, iç finansal raporlama amaçlarõ kapsamõnda bölümlerle 
ilgili olduğu belirlenen tutarlarõn; raporlanabilir bölümlerin bölüm hasõlatõ, bölüm giderleri, 
bölüm varlõklarõ ve bölüm yükümlülüklerinin değerlenmesine yönelik olarak, bölümlerle 
doğrudan ilişkilendirilebilir veya makul bir şekilde bölümlere tahsis edilebilir olduğu kabul 
edilir.      

Bazõ durumlarda, hasõlat, giderler, varlõklar veya yükümlülükler; iç finansal 
raporlama amaçlarõ çerçevesinde işletme yönetimince anlaşõlõr, ancak diğer mali tablo 
kullanõcõlarõ tarafõndan anlaşõlmasõ zor, keyfi ve subjektif olarak değerlendirilebilecek bir 
şekilde bölümlere tahsis edilebilir. Bu tür bir tahsis; bu Kõsõmda yer alan bölüm hasõlatõ, 
bölüm giderleri, bölüm varlõklarõ ve bölüm yükümlülüklerinin tanõmlarõ kapsamõnda makul 
bir dayanak oluşturmaz. Buna karşõlõk olarak, bir işletme; iç finansal raporlama kapsamõnda 
belirlenen hasõlat, giderler, varlõklar veya yükümlülüklerin bazõ kalemlerini, bunlarõn tahsisi 
için makul bir dayanak bulunsa bile tahsis etmemeyi seçebilir. Ancak, bu tür kalemlerin; bu 
Kõsõmda yer alan bölüm hasõlatõ, bölüm giderleri, bölüm varlõklarõ ve bölüm 
yükümlülüklerinin tanõmlarõ kapsamõnda bölümlere tahsis edilmesi zorunludur.  

Bölümün esas faaliyetlerinde kullanõlan varlõklar, maddi varlõklar, finansal 
kiralama kapsamõndaki varlõklar ve maddi olmayan varlõklar bölüm varlõklarõna örnek olarak 
verilebilir. Amortisman veya itfalarõn belirli bir kaleminin bölüm giderleri içerisinde yer 
almasõ halinde, bunlarõn ilgili olduğu varlõklar bölüm varlõklarõ içerisinde gösterilir. Genel 
işletme veya merkez büro amaçlarõ için kullanõlan varlõklar bölüm varlõklarõ kapsamõna dahil 
değildir. Esas faaliyetlerde kullanõlan varlõklarõn iki veya daha fazla bölüm tarafõndan 
paylaşõlmasõ durumunda; bu tür varlõklar, tahsis için makul bir dayanak bulunduğu sürece, 
bölüm varlõklarõ içerisine dahil edilir. Bir bölümle doğrudan ilişkilendirilebilen veya makul 
bir şekilde bir bölüme tahsis edilebilen şerefiyeler bölüm varlõklarõ içerisinde gösterilirken; 
bu şerefiyelerin ilgili itfalarõ bölüm giderleri içerisinde yer alõr. 

Ticari borçlar ve diğer borçlar, tahakkuk etmiş borçlar, müşterilerden alõnan 
avanslar, ürün garanti karşõlõklarõ ve mal ve hizmet karşõlõklarõna ilişkin diğer hak talepleri 
bölüm yükümlülüklerine örnek olarak verilebilir. Finansal borçlar, finansal kiralama 
kapsamõndaki varlõklara ilişkin yükümlülükler ve faaliyet amaçlarõndan daha çok finansman 
amaçlarõ için katlanõlan diğer yükümlülükler bölüm yükümlülükleri içerisinde yer almaz. 
Faiz giderlerinin bölüm sonucu içerisinde yer almasõ halinde, bunlarõn ilgili olduğu faize 
dayalõ borçlar bölüm yükümlülükleri içerisinde gösterilir. Faaliyetleri esas olarak finansal 
nitelikli olmayan bölümler ile ilgili olarak, borçlanmalar ve benzeri yükümlülükler; bölüm 
sonucunun finansman giderleri ile netleştirilmiş faaliyet kar veya zararõ yerine doğrudan 
faaliyet kar veya zararõnõ temsil etmesi nedeniyle, bölüm yükümlülükleri içerisinde yer 
almaz. Ayrõca, borçlanmalarõn çoğunlukla işletmenin geneli ile ilgili olarak merkez büro 
düzeyinde yapõlmasõ nedeniyle; faize dayalõ borçlarõn bir bölümle doğrudan 
ilişkilendirilebilmesi veya makul bir şekilde bir bölüme tahsis edilebilmesi mümkün 
olmayabilir. 

Satõn alma olarak muhasebeleştirilen bir işletme birleşmesiyle ele geçirilen bir 
işletmenin belirlenebilir bölüm varlõklarõnõn ve bölüm yükümlülüklerinin önceki kayõtlõ 
değerlerinde yapõlacak düzeltmeler; bu düzeltmelerin, konsolide mali tablolarõn 
hazõrlanmasõna yönelik olarak yapõlmasõ ve ana ortaklõğõn veya bağlõ ortaklõğõn konsolide 
olmayan mali tablolarõnda gösterilmemesi halinde bile, bölüm varlõk ve  yükümlülüklerinin 
değerlemesi kapsamõ içerisinde yer alõr. Benzer olarak, bu Tebliğin �Maddi Varlõklar� 
başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen alternatif yöntem ile uyumlu olarak, maddi varlõklarõn 
iktisaplarõnõ müteakip yeniden değerlenmesi durumunda, bölüm varlõklarõnõn değerlemesi bu 
yeniden değerlemeleri yansõtõr. 
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Maliyetlerin dağõtõmõnda bu Tebliğin diğer Kõsõmlarõnda yer alan hükümler dikkate 
alõnõr. (Örnek; maliyetlerin stoklarla veya inşaat sözleşmeleriyle ilişkilendirilmesinde ve 
bunlara tahsisinde, bu Tebliğin �Stoklar� veya �İnşaat Sözleşmeleri� başlõklõ Kõsõmlarõnda 
yer alan hükümler dikkate alõnõr. Benzer olarak, bankalardaki mevcut hesap bakiyelerini 
aşacak şekilde çekilen para tutarlarõnõn nakitler içerisine mi dahil edileceği yoksa borçlanma 
olarak mõ raporlanacağõ belirlenirken, bu Tebliğin �Nakit Akõm Tablosu� başlõklõ Kõsmõ 
hükümleri göz önünde bulundurulur.) 

Grup içi bakiyeler ve grup içi işlemler tek bir bölüm içerisindeki grup işletmeleri 
arasõnda olmadõğõ sürece; bölüm hasõlatõ, bölüm giderleri, bölüm varlõklarõ ve bölüm 
yükümlülükleri, bu tür grup-içi bakiyeler ve grup-içi işlemlerden önce belirlenir ve 
konsolidasyon sürecinin bir parçasõ olarak elimine edilir. 

İşletmenin mali tablolarõnõn bir bütün olarak hazõrlanmasõnda ve sunulmasõnda 
kullanõlan muhasebe politikalarõ bölümün temel muhasebe politikalarõnõ oluşturmakla 
birlikte; bölümlerin belirlenmesi, bölümler arasõ transferlerin fiyatlama yöntemleri ve 
hasõlatõn ve giderlerin bölümlere tahsis edilmesinde kullanõlan esaslar gibi hususi olarak 
bölüm raporlamasõna yönelik politikalar da bölüm muhasebe politikalarõ içerisinde yer alõr.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Raporlanabilir Bölümlerin Belirlenmesi 
 
Birincil ve ikincil bölüm raporlamasõ formatlarõ 
Madde 511. Birincil bölüm raporlamasõ formatõ olarak endüstriyel  veya coğrafi 

bölümlerin kullanõlõp kullanõlmayacağõ, işletmenin risk ve getirilerinin esasõ ve temel 
kaynağõ dikkate alõnarak belirlenir. İşletmenin risk ve getiri oranlarõ özellikle ürettiği mal ve 
hizmetlerdeki farklõlõklardan etkileniyorsa; bölüm bilgilerinin raporlanmasõna yönelik 
birincil format olarak endüstriyel bölümler belirlenirken, coğrafi bölümler bazõndaki bilgiler 
ikincil olarak raporlanõr. Benzer olarak, işletmenin risk ve getiri oranlarõ, özellikle bu 
işletmenin farklõ ülkelerde veya diğer coğrafi bölgelerde faaliyet göstermesinden 
etkileniyorsa; bölüm bilgilerinin raporlanmasõna yönelik birincil format olarak coğrafi 
bölümler belirlenirken, ilgili mal ve hizmet gruplarõna ilişkin bilgiler endüstriyel bölümler 
bazõnda ikincil olarak raporlanõr.  

Bir işletmenin karşõ karşõya bulunduğu risklerin ve farklõ getiri oranlarõnõn esasõnõn 
ve temel kaynağõnõn, dolayõsõyla birincil ve ikincil raporlama formatlarõnõn belirlenmesinde; 
aşağõdaki durumlar hariç olmak üzere, işletmenin örgütsel ve yönetsel yapõsõ ile yönetim 
kurulu ile yöneticilerine yönelik iç finansal raporlama sistemi esas alõnõr:  

a)Bir işletmenin risk ve getiri oranlarõ, hem ürettiği mal ve hizmetlerdeki hem de 
faaliyette bulunduğu coğrafi bölgelerdeki farklõlõklardan önemli bir şekilde etkileniyorsa, ve 
işletmenin yönetiminde ve yönetim kurulu ile yöneticilerine yönelik iç raporlama sisteminde 
yöneticiler tarafõndan matris yaklaşõmõnõn benimsendiği kanõtlanabiliyorsa; birincil bölüm 
raporlamasõ formatõ olarak endüstriyel bölümler, ikincil bölüm raporlamasõ formatõ olarak da 
coğrafi bölümler kullanõlõr.    

b)Bir işletmenin örgütsel ve yönetsel yapõsõnda ve yönetim kurulu ile yöneticilerine 
yönelik iç finansal raporlama sisteminde, tek tek mal veya hizmetler ya da ilgili mal veya 
hizmet gruplarõ ya da coğrafi bölgelerden herhangi birinin esas alõnmamasõ durumunda; bu 
işletmenin risk ve getirilerinin ürettiği mal ve hizmetlerden ya da faaliyette bulunduğu 
coğrafi bölgelerden hangisi ile daha fazla ilgili olduğu ve dolayõsõyla endüstriyel 
bölümlerden ve coğrafi bölümlerden hangisinin birincil hangisinin ikincil bölüm raporlamasõ 
formatõ olarak kullanõlacağõ işletme yönetimi tarafõndan belirlenir. 

İşletmelerin örgütsel ve yönetsel yapõlarõ belirlenirken, risk ve getirilerin temel 
kaynağõ esas alõnõr. Bir işletmenin örgütsel ve yönetsel yapõsõ ile iç finansal raporlama 
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sistemi, olağan koşullarda bölüm raporlamasõ amaçlarõna yönelik olarak işletmenin risk ve 
getirilerinin temel kaynağõna ilişkin en iyi kanõtõ teşkil eder. Bundan dolayõ, bazõ nadir 
durumlar hariç olmak üzere; bölüm bilgilerinin mali tablolarda raporlanmasõnda, iç finansal 
raporlama sisteminde kullanõlan esaslar ile aynõ esaslar kullanõlõr. İşletmenin risk ve 
getirilerinin temel kaynağõ birincil bölüm raporlamasõ formatõ olarak, ikincil kaynağõ ise 
ikincil bölüm raporlamasõ formatõ olarak belirlenir.      

Bir işletmenin risk ve getiri oranlarõnõn, hem ürettiği mal ve hizmetlerdeki hem de 
faaliyette bulunduğu coğrafi bölgelerdeki farklõlõklardan önemli bir şekilde etkilenmesi 
durumunda; endüstriyel bölümler ve coğrafi bölümlerin her ikisinin de birincil bölüm 
raporlamasõ formatõ olarak belirlendiği bir matris sunum yararlõ bilgiler sağlayabilir. Bu 
Kõsmõn hiçbir hükmü, bölüm bilgilerinin açõklanmasõnda matris sunumun kullanõlmasõnõ 
gerektirmez veya yasaklamaz.   

Bazõ durumlarda, bir işletmenin organizasyonu ve iç raporlama sistemi, ürettiği 
mal ve hizmet türleri veya faaliyette bulunduğu coğrafi bölgelerin her ikisindeki 
farklõlõklardan bağõmsõz olarak gelişebilir. (Örnek; iç raporlama sistemi, birbiriyle ilişkisiz 
mal ve hizmet gruplarõndan oluşan iç bölümlerin ortaya çõkmasõyla sonuçlanacak şekilde, 
işletmenin hukuki kişiliği esas alõnarak belirlenebilir.) Bu tür olağan dõşõ durumlarda, içsel 
olarak raporlanan bölüm bilgileri bu Kõsmõn amacõ ile örtüşmez. Buna bağlõ olarak, ikinci 
fõkranõn (b) bendi; bir işletmenin risk ve getirilerinin ürettiği mal ve hizmetlerden ya da 
faaliyette bulunduğu coğrafi bölgelerden hangisi ile daha fazla ilgili olduğunun ve 
dolayõsõyla endüstriyel bölümlerden ve coğrafi bölümlerden hangisinin birincil bölüm 
raporlamasõ formatõ olarak kullanõlacağõnõn işletme yönetimi tarafõndan belirlenmesini 
gerektirir. Amaç; mal ve hizmetlerle ilgili risk ve getiriler ile coğrafi olarak ilgili risk ve 
getiriler hakkõndaki bilgilere ilişkin olarak, makul bir ölçüde diğer işletmelerle 
karşõlaştõrõlabilirlik sağlanmasõ, sonuçlarõn anlaşõlabilirliğinin artõrõlmasõ ve yatõrõmcõlar, 
kredi verenler ve diğerlerince ifade edilen bilgi ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõdõr.   

 
Endüstriyel ve coğrafi bölümler 
Madde 512. İkinci fõkrada belirtilen durum hariç olmak üzere; bir işletmenin dõş 

raporlama amaçlarõna yönelik endüstriyel ve coğrafi bölümleri, her bir birimin geçmiş 
performansõnõn değerlendirilmesine ve bu birimlere gelecekte yapõlacak kaynak tahsisine 
yönelik olarak işletmenin yönetim kuruluna ve yöneticilerine raporlanan bilgilerde esas 
alõnan örgütsel birimler ile aynõ olmak zorundadõr.  

Bir işletmenin örgütsel ve yönetsel yapõsõ ile yönetim kurulu ve yöneticilerine 
yönelik iç finansal raporlama sisteminde, tek tek mal veya hizmetler ya da mal veya hizmet 
gruplarõ ya da coğrafi bölgelerden herhangi birinin esas alõnmamasõ halinde; bu Kõsmõn 
�Birincil ve ikincil bölüm raporlamasõ formatlarõ� başlõklõ maddesinin ikinci fõkrasõnõn (b) 
bendi uyarõnca; işletme yönetimi ve yönetim kurulu tarafõndan endüstriyel bölümler veya 
coğrafi bölümlerden hangisinin işletmenin risk ve getirilerinin temel kaynağõnõ yansõttõğõna 
ilişkin bir değerlendirme yapõlarak, bu bölümlerden biri birincil, diğeri ise ikincil bölüm 
raporlamasõ formatõ olarak belirlenir. Bu durumda, aşağõdaki durumlarla tutarlõ olarak, 
işletme yönetimi ve yönetim kurulu tarafõndan; iç finansal raporlama sisteminde kullanõlan 
esaslar yerine, bu Kõsmõn �Tanõmlar� başlõklõ maddesinde yer alan tanõmlardaki faktörler 
esas alõnarak dõş raporlama amaçlarõna yönelik endüstriyel bölümler ve coğrafi bölümler 
belirlenir: 

a)İşletme yönetim kuruluna ve yönetimine içsel olarak raporlanan bölümlerin bir 
veya daha fazlasõnõn, bu Kõsmõn �Tanõmlar� başlõklõ maddesinde yer alan tanõmlardaki 
faktörlere dayanan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölüm olmasõ, ancak diğerlerinin 
olmamasõ halinde; aşağõda yer alan (b) bendi, sadece söz konusu maddedeki tanõmlarõ 
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sağlamayan içsel olarak raporlanan bölümlere uygulanõr (söz konusu tanõmlarõ sağlayan içsel 
olarak raporlanan bölümler için daha alt bölümlemelere gidilmesi gerekli değildir). 

b)İşletme yönetim kuruluna ve yönetimine içsel olarak raporlanan bölümlerden bu 
Kõsmõn �Tanõmlar� başlõklõ maddesinde yer alan tanõmlarõ sağlamayan bölümler ile ilgili 
olarak; söz konusu maddedeki tanõmlar ile uyumlu bir şekilde, işletme yönetimi tarafõndan, 
iç bölümleme sisteminin mal veya hizmet hatlarõ ya da coğrafi hatlar bazõndaki sonraki alt-
bölümleri dikkate alõnõr.  

c)İçsel olarak raporlanan bu tür bir alt-bölümün, bu Kõsmõn �Tanõmlar� başlõklõ 
maddesinde yer alan tanõmlardaki faktörlere dayanan endüstriyel bölüm veya coğrafi bölüm 
tanõmõnõ sağlamasõ halinde; raporlanabilir bölümlerin belirlenmesine ilişkin bu Kõsmõn 
�Raporlanabilir bölümler� başlõklõ maddesinde yer alan kriterler bu alt-bölüme uygulanõr. 

Bu Kõsõm kapsamõnda, bir işletmenin endüstriyel ve coğrafi bölümleri, her bir 
birimin geçmiş performansõnõn değerlendirilmesine ve bu birimlere gelecekte yapõlacak 
kaynak tahsisine yönelik olarak işletmenin yönetim kuruluna ve yöneticilerine raporlanan 
bilgilerde esas alõnan örgütsel birimler olarak belirlenir. İç bölümlerin mal veya hizmet ya da 
coğrafi hatlar bazõnda belirlenmemiş olmasõ nedeniyle, bu maddenin ikinci fõkrasõ hükmünü 
uygulamakla yükümlü olan bir işletme; sadece dõş raporlama amaçlarõna yönelik yeni 
bölümler kurmak yerine, iç bölümleme sisteminin mal veya hizmet hatlarõ ya da coğrafi 
hatlar bazõndaki sonraki alt-bölümlerini dikkate alõr. Bir işletmenin dõş raporlama amaçlarõna 
yönelik endüstriyel ve coğrafi bölümlerinin belirlenmesi için, bu işletmenin örgütsel ve 
yönetsel yapõsõnõn ve iç finansal raporlama sisteminin dikkate alõnmasõ yaklaşõmõ �yönetim 
yaklaşõmõ� olarak; içsel olarak raporlanan bilgilerin dayandõğõ örgütsel kõsõmlar da �faaliyet 
bölümleri� olarak adlandõrõlõr.   

 
Raporlanabilir bölümler 
Madde 513. İçsel olarak raporlanan önemli ölçüde benzer iki veya daha fazla 

endüstriyel bölüm veya coğrafi bölüm, tek bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölüm olarak 
birleştirilir. Aşağõdaki koşullarõn varlõğõ halinde; iki veya daha fazla endüstriyel bölümün 
veya coğrafi bölümün önemli ölçüde benzer olduğu kabul edilir: 

a)Bunlarõn uzun vadeli finansal performanslarõnõn benzer olmasõ, ve 
b)Bunlara ilişkin bu Kõsmõn �Tanõmlar� başlõklõ maddesinde yer alan tanõmlardaki 

faktörlerin tamamõnõn benzer olmasõ.    
Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak 

belirlenebilmesi için; bölüm hasõlatõnõn büyük bir çoğunluğunun işletme dõşõ müşterilere 
yapõlan satõşlardan kazanõlmasõ ve;  

a)İşletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen 
işlemlerden elde edilen bölüm hasõlatõnõn, tüm bölümlere ilişkin iç ve dõş toplam hasõlatõn en 
az %10�unu oluşturmasõ, veya 

b)Kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kar elde eden bölümlerin toplam 
sonuçlarõ ile zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarõnõn mutlak anlamda büyük olanõnõn en 
az %10�una isabet etmesi, veya 

c)Bölüm varlõklarõnõn, tüm bölümlerin toplam varlõklarõnõn en az %10�unu 
oluşturmasõ 

şarttõr. 
İçsel olarak raporlanan bir bölümün verilerinin, ikinci fõkrada belirtilen önemlilik 

eşiklerinin tamamõnõn altõnda olmasõ halinde;  
a)Bu bölüm, küçük ölçeğine rağmen raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilir; 
b)Küçük ölçeği nedeniyle raporlanabilir bölüm olarak belirlenmemesi halinde; bu 

bölüm, içsel olarak raporlanan, ancak verileri ikinci fõkrada belirtilen önemlilik eşiklerinin 
tamamõnõn altõnda olan benzer nitelikli bir veya daha fazla bölümle birlikte, ayrõ bir 
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raporlanabilir bölüm içerisinde birleştirilebilir (iki veya daha fazla endüstriyel bölümün veya 
coğrafi bölümün, bu Kõsmõn �Tanõmlar� başlõklõ maddesinde yer alan tanõmlardaki 
faktörlerin büyük bir çoğunluğunu paylaşmasõ halinde; bu bölümlerin benzer nitelikli olduğu 
kabul edilir);  

c)Ayrõ bir bölüm olarak raporlanmayan veya birleştirilmeyen bölümler, herhangi 
bir bölüme tahsis edilmemiş bir düzeltme kalemi olarak dikkate alõnõr.    

İşletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen raporlanabilir bölümlerle 
ilişkilendirilebilir toplam hasõlatõn, toplam konsolide hasõlatõn veya işletmenin kendi toplam  
hasõlatõnõn %75�inden daha az olmasõ halinde; ikinci fõkrada belirtilen %10 oranõndaki 
eşikler sağlanmasa bile, toplam konsolide hasõlatõn veya işletmenin kendi toplam  hasõlatõnõn 
en az %75 oranõndaki kõsmõ raporlanabilir bölümler içerisine dahil edilene kadar, ilave 
raporlanabilir bölümler belirlenir. 

Bu Kõsõmda yer alan %10 oranõndaki eşikler; endüstriyel ve coğrafi bölümlerin 
raporlanabilir bölüm olarak belirlenmesi dõşõnda, finansal raporlamanõn herhangi bir 
aşamasõndaki önemliliğin belirlenmesinde kullanõlmaz.   

Raporlanabilir bölümlerin hasõlatlarõnõn büyük bir çoğunluğu işletme dõşõ 
müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen bölümlerle sõnõrlandõrõlmasõ nedeniyle; bu Kõsõm, 
dikey olarak bütünleşmiş faaliyetlerin farklõ safhalarõnõn ayrõ endüstriyel bölümler olarak 
belirlenmesini gerektirmez. Ancak, bazõ endüstrilerde, dikey olarak bütünleşmiş belirli 
faaliyetler; işletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen hasõlatõn önemli bir 
kõsmõnõ oluşturmasa bile, ayrõ endüstriyel bölümler olarak raporlanabilmektedir. (Örnek; çok 
sayõda petrol işletmesi; arama ve üretim faaliyetleri ile arõtma ve pazarlama faaliyetlerini, 
arama ve üretim faaliyetleri sonucunda üretilen malõn (ham petrol) tamamõnõn veya 
çoğunluğunun içsel olarak arõtma faaliyetlerine transfer edilmesi halinde bile, ayrõ 
endüstriyel bölümler olarak raporlar.)  

Dikey olarak bütünleşmiş faaliyetler, bu Kõsõm kapsamõnda ayrõ bölümler olarak 
raporlanabilir. Bu durumda, bölümler arasõ fiyatlama esaslarõna ilişkin olanlar dahil, bu tür 
faaliyetlere ilişkin açõklamalar raporlamaya dahil edilir.   

Bir işletmenin dikey olarak bütünleşmiş faaliyetlerinin iç raporlama sisteminde 
ayrõ bölümler olarak dikkate alõndõğõ, ancak bu tür faaliyetlerin işletme tarafõndan 
endüstriyel bölümler olarak dõş raporlamada kullanõlmadõğõ durumlarda; dõş raporlama 
amaçlõ raporlanabilir endüstriyel bölümler belirlenirken, satõş bölümlerinin herhangi bir 
bölüme tahsis edilmemiş bir düzeltme kalemi olarak dikkate alõnmasõnõ gerektirecek makul 
bir gerekçe bulunmadõğõ sürece, satõş bölümleri satõn alma bölümleri ile birleştirilir.    

Bir önceki dönemde ilgili %10 oranõndaki eşikleri sağlamasõ nedeniyle 
raporlanabilir bölüm olarak belirlenen bir bölümün işletme yönetimi tarafõndan 
önemliliğinin devam ettiğine karar verilmesi durumunda, bu bölümün raporlanabilir bir 
bölüm olarak dikkate alõnmasõna cari dönemde devam edilir. Bu durum, söz konusu 
bölümün cari dönemdeki hasõlatõ, sonucu ve varlõklarõnõn tamamõnõn %10 oranõndaki eşikleri 
sağlayamaz hale gelmesi halinde de geçerlidir.   

Bir bölümün cari dönemde ilgili %10 oranõndaki eşiği sağlamasõ nedeniyle 
raporlanabilir bölüm olarak belirlenmesi durumunda; karşõlaştõrma amaçlõ olarak sunulacak 
olan önceki dönem bölüm verileri, aşõrõ bir maliyet veya çaba gerektirmediği sürece, bu yeni 
raporlanabilir bölümü ayrõ bir bölüm olarak yansõtacak şekilde yeniden düzenlenir. Bu 
durum, bölüm verilerinin önceki dönemde %10 oranõndaki eşikleri sağlamamasõ halinde de 
geçerlidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bölüm Muhasebe Politikalarõ 

 
Bölüm muhasebe politikalarõ 
Madde 514. Bölüm bilgileri, grubun konsolide mali tablolarõnõn veya işletmenin 

konsolide olmayan mali tablolarõnõn hazõrlanmasõnda ve sunulmasõnda benimsenen 
muhasebe politikalarõ ile uyumlu olarak hazõrlanõr. 

Konsolide mali tablolarõn veya işletmenin konsolide olmayan mali tablolarõnõn 
hazõrlanmasõnda işletme yönetimi tarafõndan kullanõlmasõ benimsenen muhasebe 
politikalarõnõn, dõş raporlama amaçlarõna yönelik en uygun muhasebe politikalarõ olduğu 
varsayõlõr. Bölüm bilgilerinin amacõnõn, işletmenin bir bütün olarak daha iyi anlaşõlmasõnda 
ve daha bilgili bir şekilde karar alõnmasõnda mali tablo kullanõcõlarõna yardõmda bulunmak 
olmasõ nedeniyle; bu Kõsõm, bölüm bilgilerinin hazõrlanmasõnda, işletme yönetimi tarafõndan 
seçilen muhasebe politikalarõnõn kullanõlmasõnõ gerektirir. Ancak, bu durum; konsolide veya 
konsolide olmayan mali tablolara ilişkin muhasebe politikalarõnõn, raporlanabilir bölümlere 
ayrõ bir işletmede olduğu gibi uygulanacağõ anlamõna gelmez. İşletme çapõnda belirli bir 
muhasebe politikasõ uygulanõrken yapõlan ayrõntõlõ bir hesaplama, makul bir gerekçenin 
bulunmasõ halinde, ilgili bölümlere paylaştõrõlabilir. (Örnek; emeklilik ödemelerine ilişkin 
hesaplamalar sõklõkla bir bütün olarak işletme için yapõlõr; ancak, işletme çapõndaki veriler, 
bölümlerin ücret ve demografik verileri dikkate alõnarak, ilgili bölümlere paylaştõrõlabilir.)  

Bu Kõsõm; aşağõda belirtilen koşullar sağlandõğõ sürece, konsolide mali tablolar 
veya işletmenin konsolide olmayan mali tablolarõ için benimsenen muhasebe politikalarõ 
dõşõndaki bir esasa göre hazõrlanan ilave bölüm bilgilerinin açõklanmasõnõ yasaklamaz:  

a)Bölüm bilgilerinin; bir bölümün performansõnõn değerlendirilmesi ve kaynaklarõn 
bu bölüme tahsis edilmesine ilişkin karar alõnmasõ için, işletmenin yönetim kurulu ve 
yöneticilerine içsel olarak raporlanmasõ; ve 

b)Bu tür ilave bilgilere yönelik değerleme esaslarõnõn açõkça belirtilmesi. 
İki veya daha fazla bölüm tarafõndan müşterek olarak kullanõlan varlõklar, sadece 

bu varlõklara ilişkin hasõlat ve giderlerin de bu bölümlere tahsis edilmesi halinde, bu 
bölümlere tahsis edilir.   

Varlõk, yükümlülük, hasõlat ve gider kalemlerinin bölümlere ne şekilde 
dağõtõlacağõ; bu tür kalemlerin esasõ, bölümler tarafõndan yerine getirilen faaliyetler ve 
bölümlerin göreceli özerklikleri gibi faktörlere bağlõdõr. Tüm işletmeler tarafõndan 
benimsenecek tek bir dağõtõm esasõnõn belirlenmesi mümkün veya uygun değildir. Ancak, bu 
tür dağõtõmlarõn yapõlmasõna yönelik tek bir dağõtõm esasõnõn bulunmasõ ve bu esasõn da 
keyfi ve anlaşõlmasõ güç olmasõ halinde; iki veya daha fazla bölüm ile müşterek olarak ilgili 
bulunan varlõk, yükümlülük, hasõlat ve gider kalemlerinin dağõtõmõ zorunlu değildir. Bölüm 
hasõlatõ, bölüm giderleri, bölüm varlõklarõ ve bölüm yükümlülüklerinin tanõmlarõ birbirleriyle 
ilişkili olup; bu çerçevede yapõlacak dağõtõmlarõn tutarlõ olmasõ şarttõr. Bundan dolayõ, iki 
veya daha fazla bölüm tarafõndan müşterek olarak kullanõlan varlõklar, sadece bu varlõklara  
ilişkin hasõlat ve giderlerin de bu bölümlere tahsis edilmesi halinde, bu bölümlere tahsis 
edilir. (Örnek; bir varlõk; sadece bu varlõğa ilişkin amortisman veya itfalar bölüm sonucunun 
ölçülmesinde dikkate alõndõğõ sürece, bölüm varlõklarõ içerisine dahil edilir.)  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kamuya Açõklanacak Hususlar 

 
Birincil raporlama formatõ 
Madde 515. Bu maddede yer alan açõklamalara ilişkin hükümler, işletmeler 

tarafõndan birincil raporlama formatõnõn esas alõndõğõ raporlanabilir bölümlerin tamamõna 
uygulanõr. 

Bölüm hasõlatõ, her bir raporlanabilir bölüm için açõklanõr. İşletme dõşõ müşterilere 
yapõlan satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõ ile diğer bölümlerle gerçekleştirilen 
işlemlerden elde edilen bölüm hasõlatõ ayrõ olarak raporlanõr. 

Bölüm sonucu, her bir raporlanabilir bölüm için açõklanõr. 
Bir işletme tarafõndan, keyfi tahsisler yapõlmaksõzõn, bölüm sonucu dõşõnda 

bölümün net kar veya zararõnõn ya da bölümün karlõlõğõna ilişkin diğer bazõ ölçülerin 
hesaplanabilmesi halinde; bu tür veriler bölüm sonucuyla birlikte açõklanabilir. Bu tür 
verilerin, konsolide mali tablolar veya işletmenin konsolide olmayan mali tablolarõ için 
benimsenen muhasebe politikalarõ dõşõndaki bir esas çerçevesinde hazõrlanmasõ durumunda; 
bunlarõn değerleme esasõna ilişkin ayrõntõlõ bir açõklama mali tablolara dahil edilir.    

Gelir tablosunda bölüm sonucunun üzerindeki bölümün performansõna ilişkin bir 
veriye örnek olarak, brüt satõş karõ veya zararõ verilebilir. Gelir tablosunda bölüm sonucunun 
altõndaki bölümün performansõna ilişkin verilere örnek olarak, faaliyet karõ veya zararõ 
(vergi öncesi veya sonrasõ) ve net kar veya zarar verilebilir. 

Bölüm varlõklarõnõn toplam kayõtlõ değeri, her bir raporlanabilir bölüm için 
açõklanõr. 

Bölüm yükümlülükleri, her bir raporlanabilir bölüm için açõklanõr. 
Bir dönemden daha uzun bir süre kullanõlmasõ beklenen bölüm varlõklarõnõn 

(maddi varlõklar ve maddi olmayan varlõklar) elde edilmesine yönelik olarak dönem boyunca 
katlanõlan toplam maliyet, her bir raporlanabilir bölüm için açõklanõr. Bununla, bazõ 
durumlarda sermaye ilaveleri veya sermaye harcamalarõ kastedilmekte olup; bu ilkenin 
gerektirdiği değerlemeler nakit esasõna göre değil tahakkuk esasõna göre yapõlõr. 

Bölüm sonucuna dahil edilen, bölüm varlõklarõna ilişkin cari dönemdeki 
amortisman ve itfa giderlerinin toplam tutarõ, her bir raporlanabilir bölüm için açõklanõr. 

Bölüm hasõlatõ ve bölüm giderleri içerisinde, esasõ, büyüklüğü veya sõklõğõ 
nedeniyle her bir raporlanabilir bölümün dönem içerisindeki performansõnõn anlaşõlmasõ için 
gerekli olan kalemlerin esas ve tutarlarõnõn açõklanmasõ zorunludur.  

Bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõ; esasõ, büyüklüğü veya 
sõklõğõ nedeniyle bir işletmenin finansal performansõnõn  anlaşõlmasõ için gerekli olan, gelir 
ve gider kalemlerinin esas ve tutarlarõnõn dipnotlarda açõklanmasõnõ gerektirir. Stoklar ve 
maddi varlõklara ilişkin değer düşüklükleri, yeniden yapõlandõrma karşõlõklarõ, maddi 
varlõklarõn ve uzun vadeli yatõrõmlarõn elden çõkarõlmalarõ, durdurulan faaliyetler, davalarõn 
sonuçlanmasõ ve karşõlõklarõn iptali gibi hususlar; söz konusu Kõsõmda bu duruma örnek 
olarak verilir. Bu kapsamda, onuncu fõkrada yer alan hükümler, bu tür kalemlerin 
değerlemelerini değiştirmeyi amaçlamaz. Ancak, dipnotlarda yapõlacak açõklamalara yönelik 
olarak bu tür kalemlerin önemlilik seviyelerinin değerlendirilmesinde esas alõnan işletme 
düzeyi, söz konusu fõkra ile bölüm düzeyine indirger. 

Bu madde kapsamõnda ayrõ olarak açõklanmasõ gereken amortisman ve itfalar 
dõşõndaki, bölüm giderlerine dahil edilen ve dolayõsõyla bölüm sonucunun ölçülmesinde 
dikkate alõnan önemli nakit-dõşõ giderlerin toplam tutarõ, her bir raporlanabilir bölüm için 
açõklanõr. Ancak, bölüm hasõlatõna dahil edilen ve dolayõsõyla bölüm sonucunun 
ölçülmesinde dikkate alõnan önemli nakit-dõşõ hasõlatlarõn açõklanmasõ ihtiyaridir. 
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Bölüm nakit akõm bilgilerinin açõklanmasõ ihtiyaridir. Ancak, bölüm nakit akõm 
bilgilerini açõklayan bir işletmenin, raporlanabilir bölümlere ilişkin amortisman ve itfa 
giderlerini veya nakit-dõşõ giderlerini ayrõca açõklamasõ zorunlu değildir.    

İştirakler, müşterek yönetime tabi teşebbüsler veya öz sermaye yöntemi ile 
muhasebeleştirilen diğer yatõrõmlarõn faaliyetlerinin neredeyse tamamõnõn bir bölüm 
içerisinde gerçekleşmesi halinde, bunlarõn net kar veya zararõndan işletmenin payõna isabet 
eden kõsõmlarõn toplamõ söz konusu bölüm ile ilgili olarak açõklanõr.  

Ondördüncü fõkra kapsamõnda tek bir toplam tutar açõklanõrken; her bir iştirak, 
müşterek yönetime tabi teşebbüs veya öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştirilen diğer 
yatõrõmõn faaliyetlerinin neredeyse tamamõnõn tek bir bölüm içerisinde gerçekleşip 
gerçekleşmediği ayrõ ayrõ değerlendirilir. 

İştirakler, müşterek yönetime tabi teşebbüsler veya öz sermaye yöntemi ile 
muhasebeleştirilen diğer yatõrõmlarõn net kar veya zararõndan bir işletmenin payõna isabet 
eden kõsõmlarõn toplamõnõn her bir raporlanabilir bölüm için açõklanmasõ durumunda; 
bunlardaki toplam yatõrõmlarõn da her bir raporlanabilir bölüm için açõklanmasõ şarttõr. 

Konsolide mali tablolarda veya işletmenin konsolide olmayan mali tablolarõnda yer 
alan tüm bilgiler ile raporlanabilir bölümler için açõklanan bilgilerin mutabakatõnõn 
yapõlmasõ ve bu mutabakatõn mali tablolarda gösterilmesi şarttõr. Bu mutabakat mali 
tablolarda gösterilirken; bölüm hasõlatõnõn, işletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde 
edilen işletme hasõlatõ ile (işletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen, ancak 
herhangi bir bölümün hasõlatõ içerisinde yer almayan işletme hasõlatõ tutarõnõn açõklanmasõ 
dahil); bölüm sonucunun, işletmenin net karõ (zarar) ile birlikte faaliyet karõnõn (zararõ) 
karşõlaştõrõlabilir bir tutarõ ile; bölüm varlõklarõnõn, işletmenin varlõklarõ ile; ve bölüm 
yükümlülüklerinin, işletmenin yükümlülükleri ile mutabakatõnõn yapõlmasõ şarttõr. 

 
İkincil bölüm bilgileri 
Madde 516. Bu maddede yer alan açõklamalara ilişkin hükümler, işletmeler 

tarafõndan ikincil raporlama formatõnõn esas alõndõğõ raporlanabilir bölümlere aşağõdaki 
şekilde uygulanõr: 

a)Bir işletmenin birincil raporlama formatõnõn endüstriyel bölümler bazõnda olmasõ 
durumunda, ikincil raporlama formatõ kapsamõnda açõklanacak bilgiler ikinci fõkrada yer 
almõştõr. 

b)Bir işletmenin birincil raporlama formatõnõn, varlõklarõnõn konumunun esas 
alõndõğõ (mallarõn üretildiği veya hizmetlerin teslim faaliyetlerinin toplandõğõ yer) coğrafi 
bölümler bazõnda olmasõ durumunda; ikincil raporlama formatõ kapsamõnda açõklanacak 
bilgiler üçüncü ve dördüncü fõkrada yer almõştõr. 

c)Bir işletmenin birincil raporlama formatõnõn, müşterilerinin konumunun esas 
alõndõğõ (mallarõn satõldõğõ veya hizmetlerin teslim edildiği yer) coğrafi bölümler bazõnda 
olmasõ durumunda; ikincil raporlama formatõ kapsamõnda açõklanacak bilgiler üçüncü ve 
beşinci fõkralarda yer almõştõr. 

Bir işletmenin bölüm bilgilerinin raporlanmasõna yönelik birincil formatõnõn 
endüstriyel bölümler bazõnda olmasõ durumunda, aşağõdaki bilgilerin ayrõca açõklanmasõ 
şarttõr: 

a)İşletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõ, tüm 
işletme-dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen toplam işletme hasõlatõnõn en az 
%10�u olan her bir coğrafi bölüm için olmak üzere; müşterilerin coğrafi konumu bazõnda, 
işletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõ, 

b)Bölüm varlõklarõ, tüm coğrafi bölümlerin toplam varlõklarõnõn en az %10�u olan 
her bir coğrafi bölüm için olmak üzere; varlõklarõn coğrafi konumu bazõnda, bölüm 
varlõklarõnõn toplam kayõtlõ değeri, 
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c)Bölüm varlõklarõ, tüm coğrafi bölümlerin toplam varlõklarõnõn en az %10�u olan 
her bir coğrafi bölüm için olmak üzere; varlõklarõn coğrafi konumu bazõnda, bir dönemden 
daha uzun bir süre kullanõlmasõ beklenen bölüm varlõklarõnõn (maddi varlõklar ve maddi 
olmayan varlõklar) elde edilmesine yönelik olarak dönem içerisinde katlanõlan toplam 
maliyetler. 

Bir işletmenin bölüm bilgilerinin raporlanmasõna yönelik birincil formatõnõn 
coğrafi bölümler bazõnda olmasõ durumunda (varlõklarõn konumuna veya müşterilerin 
konumuna göre); işletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõ tüm 
işletme-dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen toplam işletme hasõlatõnõn en az 
%10�u olan veya bölüm varlõklarõ tüm endüstriyel bölümlerin toplam varlõklarõnõn en az 
%10�u olan her bir endüstriyel bölüm için olmak üzere, aşağõdaki bölüm bilgilerinin ayrõca 
açõklanmasõ şarttõr:  

a)İşletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõ, 
b)Bölüm varlõklarõnõn toplam kayõtlõ değeri, ve 
c)Bir dönemden daha uzun bir süre kullanõlmasõ beklenen bölüm varlõklarõnõn 

(maddi varlõklar ve maddi olmayan varlõklar) elde edilmesine yönelik olarak dönem 
içerisinde katlanõlan toplam maliyetler. 

Bir işletmenin bölüm bilgilerinin raporlanmasõna yönelik birincil formatõnõn 
varlõklarõnõn konumuna dayalõ coğrafi bölümler bazõnda olmasõ ve müşterilerinin 
konumunun varlõklarõnõn konumundan farklõ olmasõ halinde; işletme dõşõ müşterilere yapõlan 
satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõ, tüm işletme-dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde 
edilen toplam işletme hasõlatõnõn en az %10�u olan müşterilerin konumuna dayalõ her bir 
coğrafi bölüm için olmak üzere; işletme dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen 
bölüm hasõlatõnõn açõklanmasõ zorunludur. 

Bir işletmenin bölüm bilgilerinin raporlanmasõna yönelik birincil formatõnõn 
müşterilerinin konumuna dayalõ coğrafi bölümler bazõnda olmasõ ve işletmenin varlõklarõnõn 
müşterilerinden farklõ coğrafi bölgelerde bulunmasõ halinde; bölüm varlõklarõ veya işletme 
dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõ, ilgili konsolide tutarlarõn veya 
işletmenin kendi toplam tutarlarõnõn en az %10�u olan varlõklarõn konumuna dayalõ her bir 
coğrafi bölüm için olmak üzere; aşağõdaki bölüm bilgilerinin açõklanmasõ şarttõr: 

a)Varlõklarõn coğrafi konumu bazõnda, bölüm varlõklarõnõn toplam kayõtlõ değeri; 
b)Varlõklarõn coğrafi konumu bazõnda, bir dönemden daha uzun bir süre 

kullanõlmasõ beklenen bölüm varlõklarõnõn (maddi varlõklar ve maddi olmayan varlõklar) elde 
edilmesine yönelik olarak dönem içerisinde katlanõlan toplam maliyetler. 

 
Açõklanmasõ gereken diğer hususlar  
Madde 517. İşletme yönetimine ve yönetim kuruluna raporlanan bilgilerin esas 

alõndõğõ bir endüstriyel bölüme veya coğrafi bölüme ilişkin hasõlatõn önemli bir kõsmõnõn 
diğer bölümlere yapõlan satõşlardan elde edilmesi nedeniyle, bu bölümün raporlanabilir bir 
bölüm olarak kabul edilmemesi, ancak bu bölümün işletme dõşõ müşterilere yapõlan 
satõşlardan elde edilen hasõlatõnõn, tüm işletme-dõşõ müşterilere yapõlan satõşlardan elde 
edilen toplam işletme hasõlatõnõn en az %10�u olmasõ halinde; bu durum, işletme dõşõ 
müşterilere yapõlan satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõ ile diğer bölümlere yapõlan 
satõşlardan elde edilen bölüm hasõlatõnõn tutarlarõ dipnotlarda açõklanõr. 

Diğer bölümlerle gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm hasõlatõnõn 
değerlenmesinde ve raporlanmasõnda; bölümler arasõ transferler, bunlarõn işletme dõşõ 
müşterilere yapõlacak bir satõş amacõyla gerçek olarak fiyatlandõğõ varsayõmõyla değerlemeye 
tabi tutulur. Bölümler arasõ transferlerin fiyatlama esaslarõ ve bunlardaki herhangi bir 
değişiklik mali tablolarda açõklanõr. 
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Bölüm raporlamasõna yönelik olarak benimsenen muhasebe politikalarõnda 
meydana gelen ve bölüm bilgileri üzerinde önemli bir etkisi olan değişiklikler dipnotlarda 
açõklanõr. Karşõlaştõrma amaçlõ olarak sunulan önceki dönem bölüm bilgileri, belirli bir 
önceki dönem için aşõrõ bir maliyet veya çaba gerektirmediği sürece yeniden düzenlenir. Bu 
tür açõklamalar; değişikliğin esasõna ilişkin bir açõklamayõ, değişikliğin sebeplerini, 
karşõlaştõrõlabilir bilgilerin yeniden düzenlendiğine veya belirli bir önceki dönem için 
bunlarõn aşõrõ bir maliyet veya çaba olmaksõzõn elde edilemeyeceğine ilişkin bir açõklamayõ 
ve makul bir şekilde belirlenebilmesi halinde değişikliğin finansal etkisini içerir. İşletme 
tarafõndan bölümlerin tanõmlamalarõnda değişiklik yapõlmasõ ve belirli bir önceki dönem için 
yeniden düzenlenecek bilgilerin aşõrõ maliyet veya çaba olmaksõzõn elde edilememesi 
nedeniyle, bölüm bilgilerinin yeni esaslar çerçevesinde yeniden düzenlenmemesi halinde; 
eski ve yeni esaslarõn her ikisi uyarõnca belirlenen bölüm bilgileri, bölümlerin 
tanõmlamalarõnda değişiklik yapõlan yõl içerisinde, karşõlaştõrma amaçlõ olarak dipnotlarda 
açõklanõr. 

İşletme tarafõndan benimsenen muhasebe politikalarõnda meydana gelen 
değişikliklere ilişkin düzenlemelere bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe 
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar� başlõklõ Kõsmõnda yer verilmiştir. Söz konusu 
Kõsõm uyarõnca; sadece bu Tebliğ hükümleri veya bu Tebliğ hükümlerine ilişkin olarak 
Kurulca yapõlacak yorumlar ile öngörülmesi, veya işlem ve olaylarõn işletmenin finansal 
durumu, performansõ veya nakit akõmlarõ üzerindeki etkisinin mali tablolarda daha uygun ve 
daha güvenilir bir şekilde gösterilmesiyle sonuçlanmasõ halinde; muhasebe politikalarõnda 
değişiklik yapõlabilir. 

İşletme tarafõndan benimsenen muhasebe politikalarõnda meydana gelen ve bölüm 
bilgilerini etkileyebilecek nitelikteki değişikliklere ilişkin düzenlemelere bu Tebliğin 
�Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar� başlõklõ 
Kõsmõnda yer verilmiştir. Söz konusu Kõsõm; Kurulca yapõlacak yeni bir düzenleme ile 
öngörülmediği sürece, muhasebe politikalarõnda meydana gelen değişikliklerin geriye 
yönelik olarak uygulanmasõnõ ve belirli bir önceki döneme ilişkin bilgilerin aşõrõ bir maliyet 
veya çaba gerektirmediği sürece yeniden düzenlenmesini gerektirir.   

Muhasebe politikalarõnda meydana gelen bazõ değişiklikler özellikle bölüm 
raporlamasõ ile ilgilidir. Bölümlerin tanõmlamalarõ ile gelirlerin ve giderlerin bölümlere 
dağõtõlma esaslarõnda meydana gelen değişiklikler bunlara örnek olarak verilebilir. Bu tür 
değişiklikler; işletme düzeyinde raporlanan toplam finansal bilgilerde herhangi bir değişiklik 
yapmasa da, bölüm bilgileri üzerinde önemli bir etkide bulunabilir. Değişikliklerin mali 
tablo kullanõcõlarõ tarafõndan anlaşõlabilmesi ve değerlendirilebilmesi için; karşõlaştõrma 
amaçlõ olarak mali tablolara dahil edilen önceki dönem bölüm bilgileri, aşõrõ bir maliyet veya 
çaba gerektirmediği sürece yeni muhasebe politikasõnõn etkilerini yansõtacak şekilde yeniden 
düzenlenir.  

İkinci fõkrada; bölümler arasõ transferlerin, bunlarõn işletme dõşõ müşterilere 
yapõlacak bir satõş amacõyla gerçek olarak fiyatlandõğõ varsayõmõyla değerlemeye tabi 
tutulacağõ yer almõştõr. Bölümler arasõ transferlerin gerçek olarak fiyatlanmasõnda kullanõlan 
yöntemin değiştirilmesi durumunda; bu değişiklik, önceki dönem bölüm bilgilerinin yeniden 
düzenlenmesini gerektiren bir muhasebe politikasõ değişikliği değildir. Ancak, söz konusu 
fõkra hükmü uyarõnca bu değişikliğin açõklanmasõ zorunludur. 

Birincil ve ikincil raporlama formatlarõnõn her ikisi için de, raporlanabilir 
endüstriyel bölümler içerisindeki mal ve hizmet türleri ile raporlanabilir coğrafi bölümlerin 
bileşiminin açõklanmasõ şarttõr.  

Talep kaymalarõ, girdilerin veya diğer üretim faktörlerinin fiyatlarõnda meydana 
gelen değişiklikler ve endüstriyel bir bölümle ilgili alternatif mal ve süreçlerin gelişimi gibi 
hususlarõn değerlendirilebilmesi için, bu endüstriyel bölümün kapsadõğõ faaliyetlerin 
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bilinmesi şarttõr. Benzer olarak, ekonomik ve politik çevrelerde meydana gelen 
değişikliklerin bir coğrafi bölüme ilişkin riskler ve getiri oranlarõ üzerindeki etkisinin 
değerlendirilebilmesi için, bu coğrafi bölümün bileşiminin bilinmesi önemlidir. 

Daha önce raporlanan bölümlerin sayõsal eşikleri sağlayamaz hale gelmesi 
durumunda, bu bölümler ayrõ olarak raporlanmaz. Bu durum; talepteki bir azalma, yönetim 
stratejisindeki bir değişiklik veya bir bölümün faaliyetlerinin kõsmen satõlmasõ ya da diğer 
bölümlerle birleştirilmesi gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Daha önce raporlanan bir 
bölümün raporlanmasõna son verilmesinin sebepleri hakkõnda yapõlacak bir açõklama, azalan 
talep ve işletme stratejilerindeki değişikliklere ilişkin beklentilerin onaylanmasõ açõsõndan 
yararlõ olabilir. 

 
 YİRMİÜÇÜNCÜ KISIM 

BANKA VE BENZERİ FİNANSAL KURULUŞLARIN MALİ TABLOLARININ 
KAMUYA AÇIKLANMASI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 518. Bu kõsmõn amacõ, banka ve benzeri finansal kuruluşlarõn mali 

tablolarõnõn kamuya açõklanmasõna ilişkin usul ve esaslarõ belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 519. Banka ve benzeri finansal kuruluşlarõn mali tablolarõnõn kamuya 

açõklanmasõnda, bu Tebliğin ikinci maddesi saklõ kalmak üzere, bu Kõsõm hükümleri 
uygulanõr. 

 
Tanõmlar   
Madde 520. Bu kõsõmda geçen;  
Banka: Esas faaliyeti kredi vermek ve yatõrõm yapmak için mevduat toplamak ve 

borçlanmak olan finansal kuruluşlar ile bankacõlõk mevzuatõna ya da benzeri diğer ilgili 
mevzuata tabi finansal kuruluşlar dahil olmak üzere banka ve benzeri finansal kuruluşlarõ, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bankalar 

 
Bankalar 
Madde 521. Bu Kõsõm bankalarõn gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, aynõ 

zamanda likiditenin ve değişik türlerdeki risklerin yönetilmesi ve kontrolü gibi konularla 
ilgili olarak banka finansal tablolarõnda yer almasõ gereken  açõklama ve yorumlarõ belirler.  

Bu Kõsõmda diğer Kõsõmlarõ tamamlayõcõ nitelikte hükümler yer alõr. Özellikle 
bankalara uygulanmayacağõ belirtilen hükümler hariç olmak üzere, bu Tebliğin diğer 
kõsõmlarõ bankalar için de uygulanõr. 

Bu Kõsõm bankalarõn konsolide edilmemiş ayrõ mali tablolarõna ve konsolide mali 
tablolarõna uygulanõr.  Bir grubun bankacõlõk faaliyetlerini yürüttüğü durumlarda, Kõsõm bu 
faaliyetlerin konsolide bazda gösterilmiş haline uygulanõr. Bu Kõsma göre bu tür faaliyetler 
konsolide bazda gösterilmelidir. 
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Bankalara ilişkin bilgi ihtiyacõ 
Madde 522. Bankalarõn mali tablolarõnda kamuya açõklanan bilgiler, mali tablo 

kullanõcõlarõnõn gereksinimlerini karşõlayacak şekilde ve kapsamda olmalõdõr.  
Banka mali tablo kullanõcõlarõ, bankalarõn likidite durumu ve borçlarõnõ geri 

ödeyebilme kabiliyetine  ilişkin bilgilere ek olarak, bilançosunda yer alan varlõklarõ ve 
yükümlülükleri ile bilanço dõşõ kalemleriyle ilgili çeşitli risklerle de ilgilenirler. Likidite, 
mevduat çekilişlerinde ve vadesi geldiği zaman diğer mali yükümlülükleri karşõlayabilecek 
yeterli fonlara sahip olmayõ ifade eder. Borçlarõnõ geri ödeyebilme kabiliyeti ise varlõklarõn 
yükümlülüklerden fazla olmasõnõ ve böylelikle banka sermayesinin yeterliliğini ifade eder. 
Bir banka likidite riskinin yanõ sõra döviz kuru dalgalanmalarõndan, faiz oranõ 
değişikliklerinden, piyasa fiyatlarõndaki değişikliklerden ve karşõ tarafõn yükümlülüklerini 
yerine getirmemesinden kaynaklanan risklerle karşõ karşõyadõr. Bu riskler mali tablolara 
yansõtõlmõş olabilir, ancak eğer banka yönetimi banka faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri 
nasõl yönettiği ve kontrol ettiğine ilişkin açõklama ve yorumlarõ mali tablo kullanõcõlarõna 
sağlarsa mali tablo kullanõcõlarõ mali tablolar hakkõnda daha etkin biçimde bilgilendirilmiş 
olurlar.   

 
Muhasebe politikalarõ 
Madde 523. Mali Tablolarõn Sunumu� Kõsmõ�nda yer verilen hükümlere uymak ve 

böylelikle mali tablo kullanõcõlarõnõn bankanõn mali tablolarõnõn hazõrlanmasõna ilişkin 
esaslarõ anlayabilmesi için, aşağõda belirtilen konularla ilgili muhasebe politikalarõ  kamuya 
açõklanõr.   

a)Başlõca gelir türlerinin mali tablolara alõnmasõ,  
b)Yatõrõm amaçlõ menkul kõymetler ile alõm-satõm amaçlõ menkul kõymetlerin 

değerlemesi, 
c)Varlõk ve yükümlülüklerin mali tablolara alõnmasõ ile sonuçlanan işlem ve diğer 

olaylar ile yalnõzca şarta bağlõ olaylara ve taahhütlere neden olan işlem ve diğer olaylarõn 
birbirinden ayõrt edilmesi, 

d)Kredilerden ve avanslardan doğan zararlarõn belirlenmesine ve tahsil edilemeyen 
krediler ve avanslarõn aktiften silinmesine ilişkin esaslar, 

e)Genel bankacõlõk riskleri ile ilgili gider karşõlõklarõnõn belirlenmesine ve bu 
karşõlõklarõn muhasebe uygulamasõna ilişkin esaslar. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gelir Tablosu 
 
Genel esaslar ve dipnotlar 
Madde 524. Bankalar, gelir ve giderlerini niteliklerine uygun olarak gruplandõran 

ve başlõca gelir ve gider türlerine ilişkin tutarlarõ gösteren bir gelir tablosu sunar.  
Bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda yer alan hükümlere ek olarak, gelir tablosu veya 

mali tablo dipnotlarõ en az aşağõda belirtilen gelir ve gider kalemlerini içerir.  
a) Faiz ve benzeri gelirler, 
b) Faiz ve benzeri giderler, 
c) Temettü gelirleri, 
d) Alõnan ücretler ve komisyon gelirleri, 
e) Ödenen ücretler ve komisyon giderleri, 
f) Alõm-satõm amaçlõ menkul kõymetlerden kaynaklanan net kazanç veya  kayõp, 
g) Yatõrõm amaçlõ menkul kõymetlerden kaynaklanan net kazanç veya  kayõp, 
h) Yabancõ para işlemlerinden kaynaklanan net kazanç veya  kayõp, 
i) Diğer faaliyet gelirleri, 
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j) Krediler ve avanslardan kaynaklanan zararlar, 
k) Genel yönetim giderleri, 
l) Diğer faaliyet giderleri. 
 
Banka gelirleri 
Madde 525. Banka faaliyetlerinden kaynaklanan başlõca gelir türleri; faiz gelirleri, 

hizmetler karşõlõğõ alõnan ücretler, komisyonlar ve alõm-satõm işlemleri sonucu oluşan 
gelirleridir. Her gelir türü, finansal tablo kullanõcõlarõnõn bankanõn performansõnõ 
değerlendirebilmelerini teminen ayrõ ayrõ gösterilir. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre 
Raporlanmasõ � Kõsmõ hükümleri saklõdõr.  

 
Banka giderleri 
Madde 526. Banka faaliyetlerinden kaynaklanan başlõca gider türleri faiz giderleri, 

komisyonlar, kredi ve avanslardan doğan zararlar, yapõlan yatõrõmlarõn kayõtlõ değerindeki 
azalmaya ilişkin olarak ayrõlan gider karşõlõklarõ ve genel yönetim giderleridir. Her gider 
türü, mali tablo kullanõcõlarõnõn bankanõn performansõnõ daha iyi değerlendirebilmelerini 
teminen ayrõ ayrõ gösterilir.  

 
Gelir ve giderlerin netleştirilmesi 
Madde 527. Gelir ve gider kalemleri korunmaya ilişkin olarak yapõlan netleştirme 

ve bir sonraki bölümün �Varlõk ve yükümlülüklerin netleştirilmesi� başlõklõ  maddesine 
uygun olarak netleştirilen varlõklar ve yükümlülükler dõşõnda netleştirilemez. 

Korunma ile ilgili olarak yapõlan netleştirme ve bir sonraki bölümün �Varlõk ve 
yükümlülüklerin netleştirilmesi� başlõklõ maddesine uygun olarak netleştirilen varlõklar ve 
yükümlülükler dõşõnda yapõlan netleştirme; mali tablo kullanõcõlarõnõn bir bankanõn farklõ 
faaliyetlerine ilişkin performansõnõ ve belli varlõk gruplarõnõn getirilerini doğru olarak 
değerlendirmesini önler.  

 
Net değer üzerinden gösterilecek kazanç ve kayõplar 
Madde 528. Aşağõdakilerden kaynaklanan kazanç ve kayõplar normalde net 

değerleri üzerinden raporlanõr.   
a)Alõm-satõm amaçlõ menkul kõymetlerin elden çõkarõlmasõ ve kayõtlõ değerindeki 

değişiklikler, 
b)Yatõrõm amaçlõ menkul kõymetlerin elden çõkarõlmasõ, 
c)Yabancõ para işlemleri. 
 
Faiz gelir ve gideri 
Madde 529. Net faiz gelir ve giderinin yapõsõnõn ve değişim nedenlerinin daha iyi 

anlaşõlabilmesi için faiz gelirleri ve faiz giderleri ayrõ ayrõ gösterilir.  
Net faiz geliri; hem faiz oranlarõnõn hem de borç alõnan ve borç verilen tutarlarõn 

bir sonucudur. Mali tablo dipnotlarõnda döneme ilişkin ortalama faiz oranlarõna, faiz getirili 
varlõklarõn ortalama tutarõna ve faiz ödenen yükümlülüklerin ortalama tutarõna ilişkin 
açõklamalar  yapõlabilir. Piyasa faiz oranlarõnõn altõnda mevduat ve benzeri kredi olanaklarõ 
sağlamak gibi devlet desteğinin olduğu durumlarda, banka yönetimi bu mevduat ve kredi 
olanaklarõnõn tutarõnõ ve bunlarõn dönem net karõ üzerindeki etkisini kamuya açõklar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bilanço 

 
Genel esaslar ve dipnotlar 
Madde 530. Bankalar, varlõk ve yükümlülüklerini niteliklerine göre gruplandõran 

ve bunlarõ göreceli likidite derecelerini yansõtacak şekilde sõralayarak listeleyen bir bilanço 
sunar.   

Bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnda yer alan yükümlülüklere ek olarak, bilanço ve mali 
tablo dipnotlarõ en az  aşağõda belirtilen varlõk ve yükümlülükleri içerir: 

A- Varlõklar: 
a)Nakit ve Merkez Bankasõ nezdindeki bakiyeler,  
b)Hazine Bonosu ve Merkez Bankasõ nezdinde reeskonta tabi olan diğer senetler,  
c)Alõm-satõm amaçlõ devlet borçlanma senetleri ve diğer menkul kõymetler, 
d)Diğer bankalara verilen krediler, avanslar ve yapõlan diğer plasmanlar, 
e)Diğer para piyasasõ plasmanlarõ, 
f)Müşterilere verilen kredi ve avanslar, 
g)Yatõrõm amaçlõ menkul kõymetler. 
B- Yükümlülükler: 
a) Bankalar mevduatõ, 
b) Para piyasasõ kaynaklõ diğer mevduat, 
c) Diğer mevduat sahiplerine olan borçlar, 
d) Borçlanmayõ temsil eden menkul kõymetler ve senede bağlõ diğer borçlar, 
e) Diğer alõnan krediler. 
Bankalarõn varlõklarõnõ ve yükümlülüklerini sõnõflandõrmada en yararlõ yaklaşõm 

bunlarõ niteliklerine göre gruplandõrmak ve varlõklarõ ve yükümlülükleri likidite durumlarõna 
göre sõralamaktõr. Bankalarõn  varlõk ve yükümlülüklerinin önemli bölümünün yakõn 
gelecekte vadelerinin gelmesi dolayõsõyla kalemler kõsa ve uzun vadeli ayõrõmõna tabi 
tutulmaz.  

 
Diğer finansal kuruluşlarla bakiyeler 
Madde 531. Mali tablolarda diğer bankalarla olan bakiyeler, para piyasasõnõn diğer 

taraflarõyla olan bakiyeler ve diğer mevduat sahiplerinin banka nezdindeki bakiyelerinin ayrõ 
ayrõ gösterilmesi şarttõr. Bu ayrõm bir bankanõn diğer bankalarla ve para piyasalarõ ile 
ilişkilerinin ve bunlara bağõmlõlõğõnõn anlaşõlmasõnõ sağlar. Bu nedenle bankalar mali 
tablolarõnda aşağõdaki kalemleri  ayrõ ayrõ göstermelidir: 

a) Merkez Bankasõ ile olan bakiyeler,  
b) Diğer bankalara yapõlan plasmanlar, 
c) Diğer para piyasasõ plasmanlarõ, 
d) Bankalar mevduatõ, 
e) Diğer para piyasasõ mevduatlarõ, ve, 
f) Diğer mevduatlar. 
Bankalar, varsa, çõkardõğõ mevduat sertifikalarõ ya da diğer devredilebilir senetler 

yoluyla elde ettiği mevduatõ ayrõ olarak kamuya açõklar. 
 
Varlõk ve yükümlülüklerin netleştirilmesi 
Madde 532. Yasal bir netleştirme hakkõ olmadõkça ve bu netleştirme  

yükümlülüklerin geri ödenmesi veya varlõklarõn edinilmesi yönünde bir beklentiyi temsil 
etmedikçe; mali tablolardaki varlõk ve yükümlülükler diğer varlõk veya yükümlülüklerin 
düşülmesi suretiyle netleştirilemez.   
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Bankalar, her bir sõnõf finansal varlõk ve yükümlülüğünün makul değerini Finansal 
Araçlar� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümler çerçevesinde kamuya açõklar.  

Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõ finansal varlõklar için dörtlü bir 
sõnõflandõrma öngörmekte olup, buna göre bankalar elde tuttuklarõ finansal varlõklarõn makul 
değerlerini, aşağõda da belirtilen dörtlü sõnõflandõrmaya göre kamuya açõklar. 

a) İşletme kaynaklõ kredi ve diğer alacaklar, 
b) Vadelerinin sonuna kadar elde tutulan menkul kõymetler,  
c) Alõm-satõm amacõyla elde tutulan finansal varlõklar, 
d) Satõlmaya hazõr finansal varlõklar. 
 

Beşinci Bölüm 
Bilanço Dõşõ Kalemler Dahil Şarta Bağlõ  Yükümlülükler ve Taahhütler 
 
Genel esaslar 
Madde 533. Bankalar, aşağõdaki şarta bağlõ yükümlülükler ve taahhütleri kamuya 

açõklar: 
a)Bu Tebliğ uygulamasõna göre önemli sayõlabilecek bir ceza veya giderle 

karşõlaşma riski olmaksõzõn, bankanõn kendi isteğiyle vazgeçemediği, üstlendiği geri 
dönülemez kredi verme taahhütlerinin nitelik ve tutarõ;  

b)Aşağõda belirtilenler dahil olmak üzere bilanço dõşõ kalemlerden kaynaklanan 
şarta bağlõ yükümlülükler ve taahhütlerin nitelik ve tutarõ, 

       1-Krediler ve ihraç edilen menkul kõymetler için finansal garanti niteliğindeki 
banka garantileri, banka kabul garantileri ve akreditifler dahil olmak üzere doğrudan kredi 
alternatifleri, 

       2-Performans bonolarõ, girişim bonolarõ, garantiler, teminat mektuplarõ ve belli 
işlemlerle ilgili akreditifler dahil olmak üzere belli işlemlerle ilgili şarta bağlõ 
yükümlülükler; 

       3-Mallarõn nakledilmesi ile ilgili, kõsa vadede kendiliğinden likite dönüşebilen, 
ticaretle ilgili koşullu yükümlülükler, belgeye esas teşkil eden yoldaki malõn teminat olarak 
kullanõldõğõ hallerde belgeye dayalõ krediler, 

       4-Mali tablolarda yer almayan repo ve ters repo sözleşmeleri; 
       5-Swap, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri dahil olmak üzere, faiz ve döviz 

kuruna dayalõ kalemler,  
        6-Diğer taahhütler, aracõlõk yükleniminden kaynaklanan taahhütler. 
�Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar" Kõsmõ genel 

olarak şarta bağlõ yükümlülüklerin muhasebesi ve kamuya açõklanmasõna ilişkin esaslarõ 
içerir. Bu Kõsõm, bankalar açõsõndan özellikle önemlidir; çünkü bankalar diğer ticari 
işletmelerden sayõca ve tutarca oldukça fazla geri dönülebilir veya geri dönülemez çok 
çeşitli sayõda şarta bağlõ yükümlülük ve taahhüt altõna girerler.  

Bankalar ayrõca; bilançolarõnda varlõk ya da yükümlülük olarak yer almayan, fakat 
şarta bağlõ yükümlülük ve taahhüt yaratan işlemler gerçekleştirirler. Bu tür bilanço dõşõ 
kalemler, bankalarõn faaliyetlerinin önemli bir kõsmõnõ oluşturur ve bankanõn karşõ karşõya 
kaldõğõ risklerin seviyesi üzerinde önemli bir etki yaratõr. Bu kalemler, diğer riskleri 
artõrabilir veya bilançodaki diğer varlõk ve yükümlülüklere ilişkin finansal koruma sağlama 
yoluyla riskleri azaltabilir. Bilanço dõşõ kalemler müşteriler adõna yürütülen işlemlerden 
veya bankanõn kendi alõm-satõm işlemlerinden kaynaklanabilir.   

Mali tablo kullanõcõlarõnõn, bankalarõn likiditesi ve borçlarõnõ geri ödeyebilme 
kabiliyeti ile muhtemel zararlarõnõn gerçekleşme olasõlõğõ risklerini değerlendirmeleri için 
bankanõn şarta bağlõ yükümlülükleri ve geri dönülemez taahhütleri hakkõnda bilgi sahibi 
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olmalarõ şarttõr. Mali tablo kullanõcõlarõ aynõ zamanda; banka tarafõndan yüklenilen bilanço 
dõşõ işlemlerin niteliği ve tutarõ hakkõnda yeterli bilgiye ihtiyaç duyarlar.   

 
ALTINCI BÖLÜM 

Varlõk ve Yükümlülüklerin Vadeleri 
 
Genel esaslar 
Madde 534. Bankalar, bilanço tarihinden taraf olduğu çeşitli sözleşmelerde yer 

alan vade tarihlerine kadar kalan süreleri temel alarak varlõk ve yükümlülüklerinin uygun bir 
vade gruplamasõna dayanõlarak yapõlan analizini mali  tablolarõnda kamuya açõklar.  

Banka yönetiminin temel işlevlerinden biri de, varlõk ve yükümlülüklerinin 
vadelerinin ve bunlara uygulanan faiz oranlarõnõn uyumlaştõrõlmasõ ve/veya kontrollü olarak 
uyumsuzlaştõrõlmasõdõr. Yapõlan ticari işlemlere ilişkin koşullarõn genel olarak belirsizlikler 
taşõmasõ ve işlemlerin farklõ türlerde olmasõ nedeniyle bankalar için vadeler ve faiz oranlarõ 
bakõmõndan tamamen uyumlu bir pozisyona sahip olunmasõ olağan bir durum değildir. Bu 
gibi vade ve faiz oranlarõ bakõmõndan uyumsuz durumlar potansiyel olarak karlõlõğõ; bununla 
birlikte zarar etme riskini de arttõrõr. 

Varlõklarõn ve yükümlülüklerin vadeleri ile faiz ödenen yabancõ kaynaklardan 
vadesi dolanlarõn makul bir maliyet ile yenilenme veya değiştirilme gücü, bir bankanõn 
likiditesinin ve faizler ile döviz kurlarõndaki değişmelerden kaynaklanan riskinin 
değerlendirilmesinde önemli faktörlerdir. Bankalar, likiditelerinin değerlendirilebilmesi için, 
varlõk ve yükümlülüklerin uygun vade gruplarõ biçiminde analizini  kamuya açõklar.  

 
Vadelere göre gruplandõrma 
Madde 535. Bankalarca, varlõk ve yükümlülük kalemlerinin vadelerine göre 

gruplandõrmasõ ve belirli varlõk ve yükümlülük kalemlerinin bu gruplandõrmalar kapsamõna 
alõnma yöntemleri açõklanõr. Vade gruplandõrmasõnda kullanõlabilecek dönemlere ilişkin 
örnekler aşağõda yer almõştõr: 

a) 1 aya kadar; 
b) 1 aydan 3 aya kadar; 
c) 3 aydan 1 yõla kadar; 
d) 1 yõldan 5 yõla kadar; ve 
e) 5 yõl ve daha uzun. 
Bankanõn kabul ettiği vade dönemlerinin hem varlõklar hem de yükümlülükler için 

aynõ olmasõ şarttõr. Bu koşul, vade uyumunun ve bankanõn diğer likidite kaynaklarõna 
bağõmlõlõğõnõn derecesini açõklar. 

Vadeler aşağõda belirtilen içerikte açõklanabilir: 
a) Geri ödeme tarihine kalan süre, 
b) Başlangõçta belirlenen geri ödeme tarihine kadar olan süre, 
c) Faiz oranlarõnõn değiştirilebileceği tarihe kadar kalan süre. 
Varlõk ve yükümlülüklerin bilanço tarihinden geri ödeme tarihine kadar kalan 

süreyi dikkate alan analiz, bankanõn likiditesinin değerlendirilmesindeki en iyi yöntemdir. 
Ayrõca, banka fonlama ve işletme stratejileri hakkõnda mali tablo kullanõcõlarõna bilgi 
sağlamak için geri ödeme tarihine kalan süreyi, başlangõçta belirlenen süreyi esas alarak da 
gösterebilir. Buna ek olarak, bir banka faiz oranõ riskine hangi ölçüde maruz kaldõğõnõ 
saptamak amacõyla faiz oranlarõnõn değişeceği bir sonraki tarihe kadar kalan süreyi esas alan 
vade gruplamasõnõ mali tablolarõnda açõklayabilir. Banka yönetimi, mali tablolarõndaki 
açõklama ve yorumlarda ayrõca, maruz kaldõğõ faiz oranõ riskine ve bu riskin ne şekilde 
yönetildiğine ve kontrol edildiğine ilişkin bilgiyi mali tablo kullanõcõlarõna açõklayabilir. 
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Vadesi sözleşme ile belirlenmemiş varlõklar 
Madde 536. Bir çok ülkede, bankadaki mevduat istenildiği anda çekilebilir veya 

banka tarafõndan kullandõrõlan avanslar talep üzerine bankaya geri ödenebilir.  Buna karşõn 
uygulamada, bu mevduat ve avanslar, çekilmeden ve geri ödemeden uzun süre devam 
ettirilir;dolayõsõyla, fiili geri ödeme tarihi, sözleşmedeki tarihten daha sonraki bir tarihte 
gerçekleşir. Sözleşme tarihleri bir bankanõn varlõk ve yükümlülüklerine bağlõ likidite 
risklerini yansõttõğõndan, sözleşmedeki geri ödeme süresi çoğunlukla fiili işlem süresi 
olmamasõna karşõn, bankanõn sözleşmede yer alan vadeleri esas alarak yapacağõ bir likidite 
analizini mali tablolarõnda sunmasõ şarttõr.    

Bankalarõn bazõ varlõklarõnõn  sözleşmeyle belirlenmiş bir vade tarihi yoktur. Bu 
varlõklarõn vadeleri, genellikle anõlan varlõklarõn elde edilmesinin beklendiği tarih dikkate 
alõnarak saptanõr.  

Mali tablo kullanõcõlarõnõn bir bankanõn vade gruplandõrmasõna ilişkin açõklamalarõ 
esas alarak yapacaklarõ likidite değerlendirmesi bankalara sağlanabilen fonlar da dikkate 
alõnarak yerel bankacõlõk uygulamalarõna göre yapõlõr.  

 
Fiili vadeler 
Madde 537. Vade gruplandõrmasõnõn mali tablo kullanõcõlarõ tarafõndan tamamen 

anlaşõlmasõnõ sağlamak için, finansal tablolardaki açõklamalarõn, geri ödemelerin kalan süre 
içinde yapõlma olasõlõğõna ilişkin bilgilerle desteklenmesi şarttõr. Yönetim, mali tablo 
açõklama ve yorumlarõnda, fiili dönemlere ilişkin bilgiler ile farklõ vade ve faiz oranõ 
durumlarõna ilişkin risklerin ve pozisyonlarõn nasõl yönetildiğine ve kontrol edildiğine ilişkin 
bilgileri sağlayabilir. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Varlõk, Yükümlülük ve Bilanço Dõşõ Kalemlerin Yoğunlaşmasõ 
 
Yoğunlaşma 
Madde 538. Bankalar; varlõk, yükümlülük ve bilanço dõşõ kalemler üzerinde söz 

konusu olan önemli coğrafi bölge, müşteri ya da endüstri gruplarõ veya diğer risk 
yoğunlaşmalarõ gibi yoğunlaşmalarõ kamuya açõklamalõdõr. Ayrõca bankalar önemli net 
yabancõ para risk pozisyonlarõnõ da kamuya açõklar.  

Bankalar varlõklarõnõn dağõlõmõna ve yükümlülüklerinin kaynaklarõna ilişkin önemli 
hususlarõ açõklar. Bu açõklama, varlõklarõnõn paraya dönüştürülmesi ve bankanõn 
sağlayabileceği fonlardan kaynaklanan potansiyel risklerin değerlendirilmesi bakõmõndan 
önemli bir göstergedir. Bu tür açõklamalar coğrafi bölgeler, müşteri ya da endüstri gruplarõ 
veya bankanõn koşullarõnõn gerektirdiği diğer risk yoğunlaşmalarõ şeklinde yapõlõr. Bilanço 
dõşõ kalemlere ilişkin  benzer analiz ve açõklamalarõn yapõlmasõ da önemlidir. Coğrafi 
bölgeler, ülkeleri, ülke gruplarõnõ veya bir ülkedeki bölgeler; müşterilere ilişkin açõklamalar 
ise sektörler bazõnda olabilir. (Örnek; devlet, kamu otoriteleri ve ticari işletmeler şeklinde 
gruplandõrõlabilir.) Bu tür açõklamalar �Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ� 
kõsmõnda öngörülen  bölüm bilgilerine ek olarak yapõlõr. 

Bankalarca net yabancõ para pozisyonlarõna ilişkin yapõlan açõklamalar kur 
değişimlerinden kaynaklanan zarar riskinin önemli bir göstergesidir.  

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Verilen Kredi ve Avanslardan Kaynaklanan Zararlar 
 
Tahsil edilemeyen kredi ve avanslar 
Madde 539. Bankalar aşağõdaki hususlarõ kamuya açõklar: 
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a)Tahsil edilemeyen kredilerin ve avanslarõn gider yazõlmasõna ve aktiften 
silinmesine ilişkin muhasebe politikalarõ; 

b)Kredilerden ve avanslardan doğan zararlara ilişkin dönem içinde ayrõlan 
karşõlõklarda meydana gelen hareketlerin ayrõntõlarõ aşağõdaki şekilde açõklanõr: 

               1-Dönem içinde tahsil edilemeyen kredilere ve avanslara ilişkin karşõlõk 
giderleri, 

      2-Dönem içinde kredi ve avanslara ilişkin olarak aktiften silinen tutar, 
      3-Önceden aktiften silinen krediler ve avanslardan bankaya geri ödenenlerden 

gelir yazõlan tutarlar, 
c)Kredilerden ve avanslardan doğan zararlara ilişkin ayrõlan karşõlõklarõn bilanço 

tarihindeki toplam tutarõ; 
d)Bilançoda yer alan krediler ve avanslardan faiz tahakkuk ettirilmeyenlerin 

toplam tutarõ ve bu tür krediler ve avanslarõn kayõtlõ değerinin belirlenmesine ilişkin esaslar. 
 
Karşõlõklarõn muhasebeleştirilmesi 
Madde 540. Özel karşõlõklar ya da geçmiş deneyimlere göre bankanõn kredi ve 

avans portföyünde mevcut olduğu düşünülen potansiyel zarar karşõlõklarõnõn dõşõnda, kredi 
ve avanslar için ayrõlan karşõlõklarõn birikmiş karlar hesabõnõn bir parçasõ gibi 
muhasebeleştirilmesi şarttõr. Bu karşõlõklarda meydana gelen herhangi bir azalõş birikmiş 
karlarda bir artõşa sebep olur; ancak dönem net kar veya zararõnõn saptanmasõnda dikkate 
alõnmaz. 

Bankalarõn normal faaliyetleri sõrasõnda krediler, avanslar ve diğer alacaklarõnõn 
kõsmen  veya  tamamen  tahsil edilememesi sonucu zarara uğramalarõ kaçõnõlmazdõr. 
Bunlardan ait olduğu kredi ve zarar tutarõ belli olanlar bir yandan gider yazõlõr diğer yandan 
kredi ve avanslardaki zararlar için karşõlõk ayrõlarak ilgili kredi ve avans tutarõnõn kayõtlõ 
değerinden düşülür. Tutarõ tam olarak belli olmayan ancak geçmiş deneyimlere göre kredi 
ve avans portföyünde var olduğu belirlenen potansiyel zararlar için bir taraftan gider yazõlõr 
diğer taraftan toplam kredi ve avans portföyünün kayõtlõ değerinden kredi ve avanslardaki 
zararlar için karşõlõk ayrõlarak düşülür. Bu zararlarõn belirlenmesi yönetimin 
değerlendirmesine bağlõdõr; ancak yönetim değerlendirme esaslarõnõ yõllar itibariyle tutarlõ 
bir biçimde uygulamalõdõr. 

Yerel düzenlemelere göre bankalarõn kredi ve avanslar için özel ve genel 
karşõlõklara ilave olarak başka karşõlõklar ayõrmasõ zorunlu olabilir yada buna izin verilebilir. 
Bu karşõlõklar birikmiş karlar hesabõndan ayrõlmalõ ve dönem net karõ yada zararõnõn 
belirlenmesinde dikkate alõnmamalõdõr. Benzer şekilde bu tutarlardaki azalma nedeniyle 
alacak kaydedilen tutarlar birikmiş karlarda artõş olarak kaydedilmeli ve dönem net karõ ya 
da zararõnõn belirlenmesinde dikkate alõnmamalõdõr. 

Banka mali tablo kullanõcõlarõnõn; kredi ve avanslardaki zararlarõn bankanõn 
finansal pozisyonu ve performansõ üzerindeki etkilerini öğrenmeleri şarttõr; bu onlarõn 
bankanõn kaynaklarõnõ verimli kullanõp kullanmadõğõnõ değerlendirmelerine yardõmcõ olur. 
Bu nedenle bir banka; bilanço tarihinde kredi ve avanslardaki zararlar için ayrõlan 
karşõlõklarõn toplam tutarõnõ ve dönem içerisinde ayrõlan karşõlõk tutarõndaki değişiklikleri 
kamuya açõklamalõdõr. Dönem içerisinde ayrõlan karşõlõk tutarõndaki değişiklikler, daha önce 
aktiften silindiği halde tahsil edilen tutarlar da dahil olmak üzere, ayrõ ayrõ kamuya açõklanõr. 

Bir kredi yada avans hesabõ ile ilgili olarak kredi ya da avansõ alan kişi anapara ya 
da faiz ödeme konusunda bir dönemden fazla temerrüde düşerse banka bunlar için faiz 
tahakkuk ettirmemeye karar verebilir. Banka bilanço tarihindeki faiz tahakkuk ettirilmeyen 
toplam kredi ve avans miktarõ ile bu kredi ve avanslarõn kayõtlõ değerlerinin belirlenme 
esaslarõnõ kamuya açõklamalõdõr. Ayrõca banka bu kredi ve faizler için faiz geliri hesaplayõp 
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hesaplamadõğõnõ ve bunlar için faiz hesaplamamanõn gelir tablosu üzerine etkilerini kamuya 
açõklamalõdõr. 

Krediler ve avanslar tahsil edilemedikleri zaman bir taraftan aktiften silinirler diğer 
taraftan karşõlõk ayrõlõr. Bazõ durumlarda, tüm yasal prosedürler tamamlanõncaya ve sonuç 
olarak zarar tutarõ belirleninceye kadar aktiften silinmezler. Diğer durumlarda, kredi yada 
avansõ alan tarafõn vadenin dolmasõndan sonra belli bir tarihe kadar hiçbir anapara ve faiz 
geri ödemesi yapõlmazsa, daha önce aktiften silinirler. Benzer durumlarda tahsil edilemeyen 
kredi ve avanslarõn aktiften silinme zamanlarõ farklõ olabilir ya da  kredi ve avanslarõn brüt 
tutarlarõ ile bunlar için ayrõlan gider karşõlõklarõ oldukça farklõ olabilir. Bu nedenle bir banka, 
tahsil edilemeyen kredi ve avanslarõn aktiften silinme esaslarõnõ kamuya açõklamalõdõr. 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
Genel Bankacõlõk Riskleri 

 
Bankacõlõk riskleri için ayrõlan karşõlõklar 
Madde 541. Gelecekteki zararlar ve diğer öngörülemeyen risk ve şarta bağlõ 

yükümlülükler de dahil olmak üzere, bankalar genel bankacõlõk riskleri için ayrõlan 
karşõlõklarõ birikmiş karlar hesabõnõn bir parçasõ olarak muhasebeleştirmeli ve ayrõ ayrõ 
kamuya açõklamalõdõr. Bu tutarlardaki azalma dolayõsõyla oluşan herhangi bir alacak, 
birikmiş karlarda artõş olarak kaydedilir ve net dönem kar veya zararõnõn saptanmasõnda 
dikkate alõnmaz. 

Yerel düzenlemeler bankalarõn bir önceki bölümün �Karşõlõklarõn 
muhasebeleştirilmesi� başlõklõ maddesine göre ayõrmalarõ gereken kredi ve avanslar için 
gider karşõlõklarõ dõşõnda, gelecekteki zararlar ve diğer öngörülemeyen riskler de dahil olmak 
üzere genel bankacõlõk riskleri için karşõlõk ayõrmasõnõ zorunlu tutabilir ya da buna izin 
verebilir. Aynõ zamanda bankalarõn şarta bağlõ yükümlülükler için de karşõlõk ayõrmasõ 
zorunlu tutulabilir yada buna izin verilebilir. Bu genel bankacõlõk riskleri ve şarta bağlõ 
yükümlülükler için ayrõlan karşõlõklar �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ  
Varlõklar" kõsmõnda belirtilen gider karşõlõklarõ değildir. Bu nedenle bir banka bu karşõlõklarõ 
birikmiş karlar hesabõnõn bir parçasõ olarak ayõrmalõdõr. Bu; yükümlülüklerin olduğundan 
fazla gösterilmesi, varlõklarõn olduğundan az gösterilmesi, tahakkuk eden tutarlarõn ve 
karşõlõklarõn kamuya açõklanmamasõ ve net dönem karõ ile öz sermaye hesabõnõn olduğundan 
farklõ görünmesi ihtimalini  önlemek içindir. 

Eğer net dönem karõ genel bankacõlõk riskleri için ayrõlan karşõlõklardan ya da ilave 
şarta bağlõ yükümlülükler için ayrõlan karşõlõklardan kamuya açõklanmamõş olanlarõnõ ya da 
ayrõlan bu karşõlõklardan vazgeçilerek ters kayõtla alacak kaydedilenlerden kamuya 
açõklanmamõş olanlarõnõ kapsõyorsa, gelir tablosu bankanõn performansõ ile ilgili olarak 
uygun ve güvenilir bilgi sağlayamaz. Benzer şekilde eğer banka, bilanço yükümlülüklerini 
olduğundan fazla, varlõklarõnõ ise olduğundan az gösterirse ya da tahakkuk eden tutarlarõ ve 
karşõlõklarõ kamuya açõklamazsa; bilanço bankanõn finansal pozisyonu hakkõnda uygun ve 
güvenilir bilgi sağlayamaz. 

 
ONUNCU BÖLÜM 

Diğer Hususlar 
  
Teminat olarak verilen varlõklar 
Madde 542. Bir banka teminata bağlanmõş yükümlülüklerinin toplam tutarõnõ ve 

teminat olarak verilen varlõklarõnõn niteliğini ve kayõtlõ değerini kamuya açõklamalõdõr. 
Bazõ ülkelerde, bankalar mevzuat hükümleri veya teamül gereği mevduatõn ve 

diğer yükümlülüklerin desteklenerek güvence altõna alõnmasõ amacõyla varlõklarõnõ teminata 
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verme durumunda kalabilirler. Bunlar genellikle oldukça önemli tutardadõr ve bu nedenle 
bankanõn finansal pozisyonunun değerlendirilmesinde önemli etkiye sahiptirler.  

 
Saklama faaliyetleri 
Madde 543. Bankalar, genelde, kişiler, fonlar, emeklilik kuruluşlarõ ve diğer 

kuruluşlar adõna yeddiemin olarak davranarak veya diğer güvene dayalõ benzeri imkanlar 
sunarak çeşitli varlõklarõ saklama amacõyla emanetlerinde tutarlar veya yönetmek amacõyla 
plase ederler. Bu yeddieminlik görevi veya benzeri statü, yasal olarak da destekleniyorsa, bu 
varlõklar bankaya ait değildir ve bu nedenle banka bilançosunda yer almaz. Eğer banka 
önemli ölçüde bu şekilde fonlarõn yönetilmesi faaliyetinde bulunmakta ise, bu durumun ve 
bu faaliyetlerin detayõnõn, bankanõn güvene dayalõ yükümlülüklerinde başarõsõzlõğa uğramasõ 
durumunda bankanõn potansiyel yükümlülüklerini göstermesi bakõmõndan açõklanmasõ 
şarttõr. Bu kapsamda, bankalarõn güvene dayalõ faaliyetleri bankalarõn kiralõk kasa 
hizmetlerini kapsamaz. 

 
İlişkili kuruluş işlemleri  
Madde 544. �İlişkili Taraflar� başlõklõ Kõsmõ, raporlayan işletme ile bu işletmenin 

ilişkili kuruluşu arasõndaki ilişki ve işlemlerin kamuya açõklanmasõ ile ilgilidir. Bazõ 
ülkelerde yasa ya da düzenleyici otoriteler bankalarõn ilişkili taraflar ile işlem yapmalarõnõ 
yasaklayabilir ya da sõnõrlandõrabilir; diğer bazõ ülkelerde ise bu tür işlemlere izin 
verilmiştir. Anõlan Kõsõm bu tür işlemlere izin verilen ülkelerdeki bankalarõn mali 
tablolarõnõn kamuya açõklanmasõnda daha da önemlidir.  

İlişkili taraflarla yapõlan belirli işlemler, ilişkili olmayan taraflarla yapõlan 
işlemlerle karşõlaştõrõldõğõnda daha farklõ koşullarda gerçekleştirilebilir. (Örnek; bir banka 
ilişkili bir tarafa, aynõ koşullara sahip ilişkili olmayan diğer tarafa sağlamayacağõ koşullarla 
kredi kullandõrabilir (daha büyük miktarda kredi verebilir veya daha düşük faiz oranlarõ 
uygulayabilir ); ilişkili taraflara kredi verme yada mevduat kabul etme konusunda ilişkili 
olmayan taraflarla yapõlan işlemlere kõyasla daha hõzlõ davranabilir ve daha az formalite 
uygulayabilir.) İlişkili taraflarla yapõlan işlemler, bankanõn normal faaliyetlerinden doğmasõ 
durumunda bile, bu tür işlemlerle ilgili bilgiler finansal tablolarõ kullanõcõlarõ için gerekli 
olup, bu bilgilerin sunumu ilişkili taraflarõn açõklanmasõna ilişkin Kõsõm  ile  öngörülmüştür. 

İlişkili taraflarla işlemler yapmaya başlayan bir banka, finansal tablolarõnõn 
anlaşõlmasõ için gerekli olan, ilişkili taraflarla ilişkisinin niteliğine, yapõlan işlemlerin türüne 
ve söz konusu işlemlerin unsurlarõna ait hususlarõ kamuya açõklamalõdõr. �İlişkili Taraflar� 
kõsmõ hükümleri gereği normal olarak kamuya açõklanmasõ gereken unsurlar, bir bankanõn 
ilişkili kuruluşlara uyguladõğõ kredi politikasõ ile ilişkili taraf işlemlerinin aşağõdakilerle 
karşõlaştõrmalõ tutarõnõ ve bunlar içindeki pay oranõnõ kapsar: 

a)Kredi ve avanslar, mevduat, banka kabulleri ve bonolarõnõn her biri (açõklamalar 
bu tutarlarõn dönem başõnda ve dönem sonundaki toplam tutarlarõ ile avanslar, mevduatlar, 
geri ödemeler ve bunlara ilişkin olarak dönem içinde meydana gelen diğer değişimleri 
kapsayabilir), 

b)Her bir ana gelir türü ile faiz giderleri ve ödenen komisyonlara ilişkin tutarlar, 
c)Dönem içinde  krediler ve avanslardan doğan zararlar için gider yazõlan tutarlar 

ile bilanço tarihindeki karşõlõk tutarlarõ; 
d)Cayõlamaz taahhütler ve şarta bağlõ yükümlülükler ile bilanço dõşõ kalemlere 

ilişkin olarak ortaya çõkan taahhütler. 
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YİRMİDÖRDÜNCÜ KISIM 
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 545. Bu Kõsmõn amacõ, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan hasõlat ve 

maliyetlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslarõ düzenlemektir.  
 
Kapsam 
Madde 546. Bu Kõsõm, inşaat sözleşmelerinin müteahhit işletmelerin mali 

tablolarõna alõnmasõnda uygulanõr. 
İnşaat sözleşmeleri ile belirlenmiş faaliyetlerin başlangõç ve bitiş tarihleri farklõ 

hesap dönemlerinde gerçekleşir. Bu nedenle, inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine 
ilişkin temel husus, sözleşme hasõlat ve maliyetlerinin inşaat işinin yapõldõğõ dönemlere 
tahsis edilmesidir. Bu Kõsõmda, sözleşmeye ilişkin hasõlat ve maliyetlerin gelir tablosuna 
alõnmalarõ konusunda Tebliğin �Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler� başlõklõ Kõsmõnda 
belirlenen mali tablolara alõnma kriterleri esas alõnmaktadõr. 

 
Tanõmlar 
Madde 547. Bu Kõsõmda geçen;  
İnşaat sözleşmeleri: Bir varlõğõn veya nihai amaç ya da kullanõm, teknoloji, 

fonksiyon ve tasarõm açõsõndan birbirleri ile yakõndan ilişkili veya birbirlerine bağlõ bir 
varlõk grubunun inşasõ için yapõlmõş sözleşmeleri, 

Sabit fiyatlõ inşaat sözleşmeleri: Müteahhit işletmenin sabit bir sözleşme fiyatõ 
veya üretilen birim başõna sabit bir fiyat üzerinden anlaştõğõ, ancak bazõ durumlarda 
müteahhit işletmenin yüklendiği maliyetin artmasõ nedeniyle fiyatõ değişebilen sözleşmeleri, 

Maliyet artõ sözleşmeler: Sözleşme fiyatõnõn müteahhit işletmeye yapõlacak 
ödemelerin, hakedişlerin veya diğer şekilde belirlenen maliyetlerin üzerine bunlarõn belirli 
bir yüzdesinin veya sabit bir ücretin ilavesiyle bulunan tutar üzerinden belirlendiği inşaat 
sözleşmelerini, 

ifade eder. 
İnşaat sözleşmeleri köprü, bina, baraj, boru hattõ, yol, gemi veya tünel gibi yalnõzca 

tek bir varlõğõn inşasõ için yapõlabileceği gibi, nihai amaç ya da kullanõm, teknoloji, 
fonksiyon ve tasarõm açõsõndan birbirleri ile ilişkili ve birbirine bağlõ birden fazla varlõğõn 
inşasõ ile de ilgili olabilir. Rafineriler ile fabrika veya tesislerin mütemmim cüz�üleri ve 
teferruatõnõn inşasõ birden fazla varlõğõn inşasõ ile ilgili sözleşmelere örnek olarak verilebilir. 

Bu Kõsmõn amacõ çerçevesinde, inşaat sözleşmeleri; proje yöneticileri ve 
mimarlarõn hizmetleri gibi bir varlõğõn inşasõyla doğrudan ilgili hizmetlerin sunulduğu 
sözleşmeleri ve varlõklarõn yõkõmõ veya restorasyonu ile varlõklarõn yõkõmõnõ müteakip 
çevrenin düzenlenmesi ile ilgili sözleşmeleri içerir. Değişik şekillerde düzenlenebilen inşaat 
sözleşmeleri, bu Kõsmõn amaçlarõ çerçevesinde, �sabit fiyatlõ inşaat sözleşmeleri� ve 
�maliyet artõ sözleşmeler� olarak sõnõflandõrõlmaktadõr. Bazõ inşaat sözleşmeleri her iki tür 
sözleşmenin de özelliklerini taşõyabilir. (Örnek; maliyet artõ sözleşmelerde üzerinde 
anlaşõlmõş maksimum fiyat bulunabilir. Böyle durumlarda, müteahhit, sözleşme hasõlat ve 
giderini ne zaman kaydedeceğini belirlemek için bu Kõsmõn �Sözleşme hasõlat ve 
maliyetlerinin mali tablolara alõnmasõ� başlõklõ maddesinde konuya ilişkin olarak belirtilen 
tüm şartlarõ göz önünde bulundurur.) 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İnşaat Sözleşmeleri 

 
İnşaat sözleşmelerinin birleştirilmesi ve bölümlenmesi 
Madde 548. Bu Kõsõmla getirilen düzenlemeler genellikle her bir inşaat sözleşmesi 

için ayrõ ayrõ uygulanõr. Ancak, bazõ durumlarda, bir sözleşme ya da sözleşmeler grubunun 
özünü yansõtmak amacõyla bir sözleşmenin tanõmlanabilir bölümlerine ayrõ olarak veya 
sözleşmeler grubuna birlikte de uygulanabilir. 

Sözleşme birden fazla varlõğõ kapsõyorsa, her bir varlõğõn ayrõ bir teklif veya 
müzakere konusu olmasõ, müteahhit işletme ile müşterinin her bir varlõğa ilişkin sözleşmenin 
ilgili kõsmõnõ kabul veya reddetme hakkõnõn olmasõ ve varlõklara ilişkin maliyet ve hasõlatõn 
ayrõ ayrõ belirlenebilmesi halinde, her bir varlõğõn inşasõ için ayrõ bir inşaat sözleşmesinin 
bulunduğu kabul edilir. 

Sözleşmeler grubu, müşteri sayõsõ dikkate alõnmaksõzõn, sözleşmelerin, bir paket 
halinde görüşmelere konu olmasõ, toplam kar marjlõ tek bir projenin parçasõ olacak kadar 
birbirleri ile yakõndan ilgili olmasõ ve aynõ anda veya birbirini izleyen evrelerde 
gerçekleşmesi halinde tek bir inşaat sözleşmesi gibi kabul edilir. 

Bir sözleşme, müşterinin isteğine bağlõ olarak ek bir varlõk inşaatõna imkan 
tanõyabileceği gibi, böyle bir inşaatõ kapsayacak şekilde de değiştirilebilir. Ek varlõklarõn 
inşasõ, ilave edilecek varlõğõn, orijinal sözleşmenin kapsadõğõ varlõk veya varlõklardan 
tasarõm, teknoloji veya fonksiyon açõsõndan önemli farklõlõklar göstermesi veya fiyatõnõn 
orijinal sözleşme fiyatõndan ayrõ olarak belirlenmesi halinde ayrõ bir inşaat sözleşmesi gibi 
kabul edilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sözleşme Hasõlatõ  

 
Sözleşme hasõlatõnõn unsurlarõ 
Madde 549.  Sözleşme hasõlatõ; sözleşmede uzlaşõlan ilk hasõlat tutarõndan ve 

sözleşmede belirtilen işlerde, tazminat haklarõnda veya prim ödemelerinde ortaya çõkan 
değişikliklerden hasõlat olarak sonuçlanmasõ öngörülenler ile güvenilir biçimde 
ölçülebilenlerden oluşur. 

Sözleşme hasõlatõ alõnan ya da alõnacak bedelin makul değeri ile ölçülür. Sözleşme 
hasõlatõnõn ölçümü gelecekteki olaylarla ilgili çeşitli belirsizliklerden etkilenir. Olaylar 
meydana geldikçe ve belirsizlikler çözümlendikçe tahminlerin sõk sõk gözden geçirilmesi 
şarttõr. Bu nedenle, sözleşme hasõlatõ dönemden döneme artabilir veya azalabilir. Buna göre; 

a)Müteahhit işletme ve müşteri sözleşme tarihinden sonra sözleşme hasõlatõnõn 
artmasõna veya azalmasõna neden olacak değişiklikler veya tazminat tutarlarõ üzerinde 
anlaşmõş olabilir. 

b)Sabit fiyatlõ inşaat sözleşmelerinde üzerinde anlaşmaya varõlmõş hasõlat tutarõ 
daha sonra müteahhit işletmenin yüklendiği maliyetin artmasõ nedeniyle artabilir. 

c)Sözleşmenin tamamlanmasõnda, müteahhit işletmeden kaynaklanan gecikmelere 
ilişkin cezai yaptõrõmlar sözleşme hasõlatõnõ azaltabilir. 

d)Sabit fiyatlõ bir sözleşme üretilen birim başõna sabit fiyat koşulunu taşõyorsa, 
birim sayõsõ artõrõldõkça sözleşme hasõlatõ artabilir. 

Değişiklik, sözleşmede belirtilen işin kapsamõnda müşterinin bir değişiklik 
talimatõnõ ifade eder. Bu değişiklik sözleşme hasõlatõnõn artmasõ veya azalmasõna yol 
açabilir. Varlõğõn özelliklerinde, tasarõmõnda veya sözleşmenin süresinde ortaya çõkan 
değişiklikler bunlara örnektir. Değişiklikler, müşterinin değişikliği ve bu değişiklik sonucu 
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oluşan hasõlatõ onaylamasõnõn muhtemel olmasõ ve hasõlat tutarõnõn güvenilir biçimde 
ölçülmesi halinde sözleşme hasõlatõ kapsamõna alõnõr. 

Tazminat hakkõ, müteahhit işletmenin, müşteriden veya üçüncü taraflardan tahsil 
etmeyi talep ettiği, sözleşme fiyatõna dahil olmayan tutarlardõr. Tazminat hakkõ, müşterinin 
neden olduğu gecikmelerden, özelliklere veya tasarõmlara ilişkin hatalardan ve sözleşme 
konusu işlerde anlaşmazlõk yaratan değişikliklerden kaynaklanabilir. Tazminat haklarõndan 
kaynaklanan hasõlat tutarlarõnõn saptanmasõnda büyük ölçüde belirsizlik olduğundan bu tutar 
çoğu kez müzakereler sonucunda belirlenir. Bu nedenle, tazminat haklarõ, sadece 
müzakerelerin müşterinin tazminat ödemeyi kabul edeceğini gösterir bir seviyeye gelmesi ve 
müşteri tarafõndan kabul edilmesi muhtemel olan tutarõn güvenilir biçimde ölçülebilmesi 
halinde sözleşme hasõlatõ kapsamõna alõnõr. 

Prim ödemeleri, sözleşme ile belirlenen performans standartlarõnõn tutturulmasõ 
veya aşõlmasõ suretiyle müteahhit işletmeye ödenen ek tutarlardõr. (Örnek; işin sözleşmede 
öngörülen süreden önce tamamlanmasõ durumunda müteahhit işletmeye prim ödemesi 
yapõlmasõna dair bir hüküm sözleşmeye konabilir.) Prim ödemeleri, sözleşmenin yeterli 
derecede ilerlemesi sonucunda daha önceden belirlenmiş performans standartlarõnõn 
tutturulmasõ veya aşõlmasõnõn muhtemel olmasõ ve prim ödemesine ilişkin tutarlarõn 
güvenilir biçimde saptanabilmesi halinde sözleşme hasõlatõ kapsamõna alõnõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 Sözleşme Maliyetleri  

 
Sözleşme maliyetlerinin unsurlarõ 
Madde 550. Sözleşme maliyetleri, sözleşme ile doğrudan ilişkilendirilebilen, genel 

olarak sözleşmede belirtilen faaliyete ilişkin olup sözleşmeye tahsis edilebilen ve sözleşme 
hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilen maliyetlerden oluşur. 

Belirli bir sözleşme ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler aşağõda 
sayõlmaktadõr: 

a)İnşaat alanõnõn gözetimi dahil işçilik maliyetleri,  
b)İnşaatta kullanõlan malzemelere ilişkin maliyetler, 
c)İnşaatta kullanõlacak tesis ve makinelerin amortismanõ, 
d)Tesis, makine ve malzemeye ilişkin taşõma maliyetleri, 
e)Tesis ve makine kiralama maliyetleri, 
f)Sözleşme ile doğrudan ilişkilendirilebilen tasarõm ve teknik yardõm maliyetleri, 
g)Garanti kapsamõndaki işlere ilişkin tahmini onarõm masraflarõ, 
h)Üçüncü kişilerin talep ettiği tazminat haklarõ.                          
Yukarõda sayõlan maliyetlerin, sözleşme sonunda artan malzemenin satõlmasõ veya 

makine ve teçhizatõn elden çõkarõlmasõ gibi sözleşme hasõlatõ kapsamõnda bulunmayan her 
türlü arõzi gelir ile azaltõlabilmesi mümkündür. 

Genel olarak sözleşmede belirtilen faaliyete ilişkin olup sözleşmeye tahsis 
edilebilen maliyetler; sigorta giderleri, belli bir sözleşme ile doğrudan ilgili olmayan tasarõm 
ve teknik yardõm maliyetleri ve inşaat genel giderleridir. Bu tür maliyetler, benzer türdeki 
diğer maliyetler için de geçerli olmak üzere tutarlõ bir şekilde sistematik ve makul yöntemler 
kullanõlarak dağõtõlõr. Söz konusu dağõtõm, inşaat faaliyetlerinin normal düzeyi esas alõnarak 
yapõlõr. İnşaat genel giderleri; inşaatta çalõşan personelin ücret bordrosunun hazõrlanmasõ ve 
işleme tabi tutulmasõ gibi maliyetleri kapsar. Eğer müteahhit işletme bu Tebliğin 
�Borçlanma Maliyetleri� başlõklõ Kõsmõnda belirtilen alternatif yöntemi benimsemişse, 
borçlanma maliyetleri de sözleşme faaliyetine ilişkin olup sözleşmeye tahsis edilebilen 
maliyetler arasõnda yer alõr. 



 

266 

İnşaat sözleşmesi hükümlerine göre, özellikle müşteriye yüklenebilecek olan 
maliyetler, sözleşmede geri ödenmesi kararlaştõrõlan genel yönetim ve geliştirme 
maliyetlerini de içermektedir.  

İnşaat faaliyetleriyle ilişkisi kurulamayan veya sözleşmeye tahsis edilemeyen 
maliyetler, sözleşme maliyetleri dõşõnda tutulur. Bu maliyetler; sözleşmede geri ödeneceği 
belirtilmemiş genel yönetim, araştõrma ve geliştirme giderleri, satõş maliyetleri ve belirli bir 
sözleşme kapsamõnda kullanõlmayan atõl makine ve teçhizatõn amortismanõdõr.  

Sözleşme maliyetleri, bir sözleşmeye taraf olunmasõndan sözleşmenin 
tamamlanmasõna kadar geçen sürede katlanõlan ve sözleşmeye yüklenebilen maliyetleri 
içermektedir. Sözleşme imzalanmadan önce her iki tarafõ da bağlayabilir. Bu durumda, 
sözleşme ile doğrudan ilişkilendirilebilen ve sözleşme imzalanmadan önce katlanõlan 
maliyetler de, sözleşmenin imzalanma olasõlõğõnõn yüksek olmasõ ve bu maliyetlerin ayrõ ve 
güvenilir biçimde saptanabilmesi halinde, sözleşme maliyetlerinin bir parçasõ olarak kabul 
edilir.  Sözleşmenin başõnda katlanõlan maliyetler, katlanõldõğõ dönemde gider olarak 
yazõlmõşsa, sonraki dönemlerde sözleşme maliyetlerine dahil edilemezler.  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sözleşme Hasõlat ve Maliyetlerinin Mali Tablolara Alõnmasõ 
 
Hasõlat ve maliyetin güvenilir olarak ölçülebildiği durumlar 
Madde 551. Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir bir biçimde tahmin 

edilebiliyorsa, inşaat sözleşmesine ilişkin hasõlat ve maliyetler bilanço günü itibariyle 
sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma düzeyi esas alõnarak gelir ve gider olarak mali 
tablolara alõnõr. İnşaat sözleşmesine ilişkin beklenen zararlar, bu Kõsmõn �Beklenen 
zararlarõn mali tablolara alõnmasõ� başlõklõ maddesi uyarõnca katlanõldõğõnda gider olarak 
mali tablolara alõnõr. 

Sabit fiyatlõ inşaat sözleşmelerinde, toplam sözleşme hasõlatõnõn güvenilir biçimde 
tahmin edilebilmesi, sözleşmeden kaynaklanan ekonomik faydalarõn işletmeye döneceğinin 
muhtemel olmasõ, bilanço tarihinde sözleşmenin tamamlanmasõ için gereken sözleşme 
maliyetleri ve sözleşmenin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde belirlenebilmesi ve  
katlanõlan fiili sözleşme maliyetlerinin önceki tahminlerle karşõlaştõrõlabilmesi; maliyet artõ 
sözleşmelerde ise; sözleşmeden kaynaklanan ekonomik faydalarõn işletmeye döneceğinin 
muhtemel olmasõ, sözleşmeye yüklenebilecek sözleşme maliyetlerinin, geri tahsil edilebilir 
nitelikte olsun veya olmasõn açõkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilmesi 
halinde sözleşme sonuçlarõ güvenilir biçimde tahmin edilebilir. 

Hasõlat ve maliyetin inşaatõn tamamlanma düzeyine göre belirlenmesi, 
tamamlanma yüzdesi yöntemi olarak adlandõrõlõr. Bu yöntemde, sözleşme hasõlatõ, 
tamamlanma seviyesine ulaşmak için geçen süre zarfõnda katlanõlan sözleşme maliyetleriyle 
eşleştirilir. Böylece işin tamamlanmõş kõsmõyla ilgili hasõlat, maliyet ve kar raporlanõr ve 
sözleşme faaliyetlerinin kapsamõ ve dönem boyunca ortaya konulan performans hakkõnda 
faydalõ bilgi sağlanõr. Tamamlanma yüzdesi yönteminde, sözleşme hasõlatõ ve sözleşme 
maliyetleri işin yapõldõğõ hesap dönemlerine ilişkin gelir tablosuna alõnõr. Ancak, bu Kõsmõn 
�Beklenen zararlarõn mali tablolara alõnmasõ� başlõklõ maddesi uyarõnca, beklenen toplam 
sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme hasõlatõnõ aşmasõ halinde, aşan kõsõm gider olarak 
mali tablolara alõnõr. Müteahhit işletme, sözleşmede belirtilen gelecek faaliyetlerle ilgili 
sözleşme maliyetlerine katlanmõş olabilir. Geri kazanabileceği muhtemel olduğu sürece, 
müşteri tarafõndan ödenecek tutarlarõ gösteren ve genellikle yapõlmakta olan sözleşme işleri 
olarak sõnõflandõrõlan bu tür sözleşme maliyetleri varlõk olarak mali tablolara alõnõr. 

İnşaat sözleşmelerinin sonuçlarõ ancak sözleşmeden kaynaklanan ekonomik 
faydalarõn işletmeye ait olacağõ muhtemel olduğu zaman güvenilir biçimde tahmin edilebilir. 
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Bununla birlikte, sözleşme hasõlatõnõn unsurlarõ arasõnda yer alõp gelir tablosuna alõnmõş 
bulunan bir tutarõn elde edilmesinde belirsizlik ortaya çõktõğõnda, tahsil edilemeyen veya geri 
kazanõlabilme olasõlõğõ ortadan kalkan söz konusu tutar düzeltme yapõlmaksõzõn gider olarak 
mali tablolara alõnõr. Müteahhit işletme, her iki tarafõn inşa edilecek varlõğa ilişkin yaptõrõm 
haklarõ, alõşveriş konusu bedeller ve anlaşmanõn ödeme şekli ve dönemlerini kapsayan bir 
sözleşme yapmõşsa, güvenilir tahminlerde bulunabilir. 

İşletmelerde etkin bir iç bütçeleme ve raporlama sisteminin bulunmasõ şarttõr. 
Sözleşme süresince, sözleşme hasõlat ve maliyetleri işletme tarafõndan belirli aralõklarla 
gözden geçirilir veya gerektiğinde yeniden belirlenir. Bu durum sözleşme sonuçlarõnõn 
güvenilir biçimde tahmin edilemediği anlamõna gelmez. Sözleşmenin tamamlanma düzeyi 
bir çok şekilde belirlenebilir. İşletmeler, yapõlan işi güvenilir biçimde ölçen yöntemleri 
kullanõr. Sözleşmenin niteliğine bağlõ olarak; yapõlan işle ilgili olarak katlanõlan inşaat 
maliyetlerinin toplam tahmini inşaat maliyetlerine oranõ, yapõlan işe ilişkin incelenme 
yapõlmasõ ve yapõlan işin fiziki tamamlanma yüzdesi söz konusu yöntemler arasõnda yer alõr. 
Müşteriden alõnan avanslar ve hakedişler yapõlan işi genellikle yansõtmaz. 

Tamamlanma düzeyi, tamamlanma aşamasõna kadarki inşaat maliyetleri esas 
alõnarak belirleniyorsa, bu sure zarfõnda katlanõlan maliyetler kapsamõna sadece yapõlan işi 
yansõtan sözleşme maliyetleri alõnõr. Sözleşmede belirtilmemiş olmak kaydõyla, gelecekteki 
faaliyetlere ilişkin olarak inşaat alanõna teslim edilen veya yõğõlan ancak henüz kurulmamõş, 
kullanõlmamõş veya tüketilmemiş malzeme maliyetleri ile yapõlan ikincil sözleşme gereğince 
taşeronlara verilen avanslar sözleşme maliyetleri dõşõnda tutulur. 

 
Hasõlat ve maliyetin güvenilir olarak ölçülemediği durumlar 
Madde 552. İnşaat sözleşmelerinin sonuçlarõ güvenilir biçimde tahmin 

edilemiyorsa, sözleşme maliyetleri katlanõlan dönemde tamamen, sözleşme hasõlatõ ise, 
yalnõzca katlanõlmõş sözleşme maliyetlerinin geri kazanõlabilmesi mümkün olan kõsmõ kadar 
mali tablolara alõnõr.  

İnşaat sözleşmesine ilişkin zarar beklentisi varsa, bu Kõsmõn �Beklenen zararlarõn 
mali tablolara alõnmasõ� başlõklõ maddesi uyarõnca gider olarak mali tablolara alõnõr. 
Sözleşmenin başlangõç aşamalarõnda, sözleşme sonucu güvenilir olarak tahmin 
edilemeyebilir. Bununla birlikte, işletmenin katlanõlan sözleşme maliyetlerini geri kazanmasõ 
mümkün olduğundan, sözleşme hasõlatõ geri kazanõlabilmesi olasõ olan söz konusu 
maliyetler oranõnda mali tablolara alõnõr. Sözleşme sonucu güvenilir biçimde tahmin 
edilemediğinde, herhangi bir kar belirlenemez. Buna rağmen toplam sözleşme maliyetleri 
toplam sözleşme hasõlatõnõ aşabilir. Bu gibi durumlarda, toplam sözleşme maliyetlerinin 
toplam sözleşme hasõlatõnõ aşan kõsõm �Beklenen zararlarõn mali tablolara alõnmasõ� başlõklõ 
bölüm uyarõnca gider olarak mali tablolara alõnõr Sözleşme maliyetlerinden geri 
kazanõlamayacak olanlar gider olarak mali tablolara alõnõr. Sözleşme maliyetlerinin geri 
kazanõlmasõnõn muhtemel olmadõğõ ve derhal gider olarak mali tablolara alõnmasõ gerektiği 
sözleşmeler aşağõda sunulmuştur: 

a)Geçerliliği konusunda ciddi endişeler bulunan tam anlamõyla yürürlüğe 
konulamamõş olan sözleşmeler, 

b)Tamamlanmasõ, askõda olan bir dava veya yasal düzenlemeye bağlõ olan 
sözleşmeler, 

c)İstimlak veya kamulaştõrma olasõlõğõ bulunan varlõklarla ilgili olan sözleşmeler, 
d)Müşterinin yükümlülüklerini yerine getiremediği sözleşmeler,  
e)Müteahhit işletmenin tamamlayamadõğõ veya yükümlülüklerini yerine 

getiremediği sözleşmeler. 
Sözleşme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilmesini engelleyen 

belirsizliklerin ortadan kalkmasõ durumunda, sözleşme hasõlat ve maliyeti bu Kõsmõn 
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�Hasõlat ve maliyetin güvenilir olarak ölçülebildiği durumlar� başlõklõ maddesinin birinci 
fõkrasõ uyarõnca mali tablolara alõnõr. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Beklenen Zararlarõn Mali Tablolara Alõnmasõ  
 
Beklenen zararlarõn mali tablolara alõnmasõ 
Madde 553. Toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme hasõlatõnõ aşma 

olasõlõğõ varsa, beklenen zarar gider olarak mali tablolara alõnõr. 
Zarar tutarlarõ, sözleşme konusu işe başlanmasõ veya başlanmamasõ, sözleşmede 

belirtilen faaliyetlerin tamamlanma düzeyi ve bu Kõsmõn �İnşaat sözleşmelerinin 
birleştirilmesi ve bölümlenmesi� başlõklõ maddesinin 3�üncü fõkrasõ uyarõnca tek bir inşaat 
sözleşmesi olarak kabul edilmeyen diğer sözleşmelerden beklenen karlardan bağõmsõz olarak 
saptanõr 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Tahminlerdeki Değişiklikler 
 
Tahminlerdeki değişiklikler 
Madde 554. Tamamlanma yüzdesi yöntemi, her hesap döneminde, sözleşme 

hasõlatõ ve maliyetlerine ilişkin cari tahminlere birikimli olarak uygulanõr. Bu nedenle, 
sözleşme hasõlatõ veya maliyetlerinin veya sözleşmenin sonucunun tahminindeki 
değişikliklerin etkisi, Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 
Hatalar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca muhasebe tahminlerinde değişiklik olarak 
muhasebeleştirilir. Değişikliğin yapõldõğõ ve takip eden dönemde, değişen tahminler gelir 
tablosunda gösterilen hasõlat ve giderlerin tutarõnõn belirlenmesinde kullanõlõr. 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
İnşaat sözleşmelerine ilişkin genel açõklamalar  
Madde 555. İnşaat sözleşmeleri ile ilgili olarak dönem geliri olarak mali tablolara 

alõnan sözleşme hasõlat tutarõ, dönem içinde mali tablolara alõnan sözleşme hasõlatõnõn 
hesaplanmasõnda ve yapõlmakta olan sözleşme konusu işlerin tamamlanma düzeylerinin 
belirlenmesinde kullanõlan yöntemler kamuya açõklanõr. 

 
Yapõlmakta olan sözleşme işlerine ilişkin açõklamalar 
Madde 556. Bilanço gününde işletmenin sözleşmeyle ilgili olarak bilanço gününe 

kadar katlanõlan toplam maliyetler ve mali tablolara alõnan net karlar, elde edilen avanslar ve 
alõkoyma tutarlarõ kamuya açõklanõr.  

Alõkonulan tutarlar, bu tutarlarõn ödenebilmesi için sözleşmede belirtilmiş koşullar 
yerine getirilene veya hatalõ ve eksik işler giderilene kadar ödenmeyen hakediş tutarlarõndan 
oluşmaktadõr. Hakediş faturalarõ, müşteri tarafõndan ödenmiş olsun veya olmasõn bir 
sözleşmeye dayalõ yapõlan işlerin faturalanmõş tutarlarõdõr. Avanslar ise, ilgili iş henüz 
yapõlmadan müteahhit işletme tarafõndan alõnan tutarlardõr. 

 
Diğer açõklamalar 
Madde 557. Sözleşme kapsamõndaki işler ile ilgili brüt alacak ve borç tutarõ 

kamuya açõklanõr. 
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Brüt alacak (borç) tutarõ, katlanõlan maliyetler ile mali tablolara alõnan net kar 
toplamõnõn, hakediş faturalarõnõ aştõğõ (aşmadõğõ) tüm sözleşmeler için, katlanõlan maliyetler 
ile mali tablolara alõnan karlar toplamõndan mali tablolara alõnan zararlar ile hakediş 
faturalarõnõn toplamõnõn düşülmesiyle bulunan tutarõ ifade eder.  

İşletme, şarta bağlõ alacak ve borçlarõnõ Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ 
Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca açõklar. Şarta bağlõ alacak 
ve borçlar garanti maliyetleri, tazminat haklarõ, cezalar ve olasõ zararlar gibi kalemler 
nedeniyle ortaya çõkabilir. 

 
YİRMİBEŞİNCİ KISIM 

DURDURULAN FAALİYETLER 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 558. Bu Kõsmõn amacõ, mali tablo kullanõcõlarõnõn, durdurulan faaliyetlere 

ilişkin bilgileri, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgilerden ayõrarak işletmenin nakit 
akõmlarõ, kazanç üretme kapasitesi ve finansal durumu hakkõnda planlama yapabilme 
olanaklarõnõn geliştirilebilmesini teminen durdurulan faaliyetlerle ilgili bilgilerin 
raporlanmasõna ilişkin ilkeleri belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 559. Bu Kõsõm, işletmelerin tüm durdurulan faaliyetlerine uygulanacaktõr. 
 
Tanõmlar 
Madde 560. Bu Kõsõmda geçen;  
Durdurulan faaliyet: İşletmenin, tek bir plan çerçevesinde, bir faaliyetini 

bütünüyle  veya parça parça elden çõkarmasõ ya da terk ederek sona erdirmesi sonucu oluşan, 
ayrõ ve önemli bir iş kolunu veya coğrafi bölüm faaliyetlerini temsil eden, faaliyet türü 
itibariyle ve finansal raporlama amacõyla ayrõlabilen bir unsurunu, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Durdurulan Faaliyetler İle İlgili Genel Açõklamalar 

 
Durdurulan faaliyetlerin özellikleri 
Madde 561. Durdurulan faaliyetler tanõmõ çerçevesinde; bir faaliyet, tüm faaliyetin 

durdurulmasõna ilişkin genel bir plana mutabõk kalõnarak, bütünüyle veya parça parça elden 
çõkarõlma sonucu durdurulabilir. İşletmenin bir bütün olarak faaliyeti satmasõ net kazanç 
veya zarar ile sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda, her ne kadar durdurulan faaliyetin 
mülkiyetinin ve kontrolünün el değiştirmesi sonraki bir tarihte meydana gelse de, taraf 
olunan bağlayõcõ satõş sözleşmesinin yapõldõğõ tek bir tarih vardõr. Ayrõca, satõcõya yapõlacak 
ödemeler sözleşme tarihinde, transfer tarihinde veya daha ileri bir tarihte olabilir. 

Faaliyetin bütünüyle elden çõkarõlmasõ yerine, işletme, faaliyete ait varlõklarõ tek 
tek veya küçük gruplar halinde satarak ya da yükümlülükleri ifa ederek faaliyeti durdurup 
elden çõkarabilir. Parça parça elden çõkarmalarõn toplam nihai etkisi net kazanç (net zarar) 
olabilse de tek bir varlõğõn satõşõ veya yükümlülüğün ifasõ net zarar (net kazanç) ile 
sonuçlanabilir. Ayrõca, bu tip elden çõkarmalarda, bağlayõcõ sözleşmenin yapõldõğõ tek bir 
tarih de bulunmaz. Aksine, varlõklarõn satõşõ ve yükümlülüklerin ifasõ aylarca sürebilir ve 
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hesap dönemi sonu, elden çõkarma dönemi içindeki bir zamana denk gelebilir. Durdurulan 
faaliyet olarak tanõmlanmasõ için, elden çõkarmanõn tek bir plana mutabõk kalõnarak 
yapõlmasõ şarttõr. 

Bir işletme önemli bir varlõk satõşõ yapmadan, bir faaliyeti terk ederek de sona 
erdirebilir. Tanõmda yer verilen kriterlere uygun olduğu takdirde terk edilen faaliyet 
durdurulan faaliyet olur. Ancak, faaliyetin kapsamõnõn veya uygulanma biçiminin 
değiştirilmesi terk etme sayõlmaz, çünkü faaliyet değiştirilmiş olsa bile devam eder. 
İşletmeler piyasa koşullarõna uyum sağlamak amacõyla sõk sõk faaliyetlerini kapatabilir, 
ürünlerini veya ürün zincirlerini terk edebilir ve istihdam büyüklüklerini değiştirebilir. 
Genellikle bu tür olaylar, bu Kõsõmda kullanõlan tanõmõyla durdurulan faaliyet olmamalarõna 
rağmen, durdurulan faaliyetlere bağlõ olarak da ortaya çõkabilir. Bir önceki maddede yer 
verilen kriterlere uygun olmayan ancak, başka koşullarla bir araya geldiğinde söz konusu 
kriterleri karşõlayan faaliyetlere ilişkin örneklere aşağõda yer verilmiştir 

a)Bir üretim hattõnõn veya hizmet sõnõfõnõn aşama aşama veya bir dizi 
değişikliklerden geçirilerek sona erdirilmesi, 

b)Faaliyet halindeki bir iş hattõnda çeşitli ürünlerin üretiminin nispeten ani de olsa 
durdurulmasõ, 

c)Belli bir iş hattõnda bazõ üretim veya pazarlama faaliyetlerinin bir yerden diğerine 
kaydõrõlmasõ, 

d)Verimliliğin artõrõlmasõ veya maliyetlerin düşürülmesi için faaliyetlerin 
kapatõlmasõ, 

e)Ana ortaklõk veya diğer bağlõ ortaklõklarõn faaliyetlerine benzer faaliyeti olan 
bağlõ ortaklõklarõn satõlmasõ. 

�Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanan 
raporlanabilir endüstriyel veya coğrafi bölümler, durdurulan faaliyet tanõmõnõ karşõlar. Söz 
konusu Kõsõmda tanõmlanmõş olan bölümleri oluşturan kõsõmlar da bu tanõma uyar. Tek bir iş 
kolunda veya coğrafi bir alanda faaliyet gösteren ve bu nedenle, bölümlere göre raporlama 
yapmayan işletmelerin ana ürünleri veya hizmetleri de tanõmdaki kriterlere uyabilir. Tebliğin 
�Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ� başlõklõ Kõsmõ, zorunlu tutmamakla 
birlikte, dikey olarak bütünleşmiş faaliyetlerin farklõ aşamalarõnõn da ayrõ iş kollarõ olarak 
belirlenmesine izin vermektedir. Dikey olarak bütünleşmiş bu iş kollarõ, durdurulan faaliyet 
tanõmõnõ karşõlar 

Durdurulan faaliyet tanõmõ kapsamõnda; bir faaliyet, varlõklarõ ve yükümlülükleri, 
geliri ve faaliyet giderlerinin büyük bir bölümü faaliyetle doğrudan ilişkilendirilebiliyorsa 
faaliyet türü itibariyle ve finansal raporlama amacõyla işletmenin diğer faaliyetlerinden 
ayrõştõrõlabilir. 

Faaliyet satõldõğõnda, terk edildiğinde veya elden çõkarõldõğõnda varlõklar, 
yükümlülükler, gelir ve giderler de yok oluyorsa, bunlarõn faaliyet ile doğrudan 
ilişkilendirilebildikleri kabul edilir. Faizlerin ve diğer finansman maliyetlerinin ancak, ana 
borcun, faaliyetle doğrudan ilişkilendirilebilmesi halinde, durdurulan faaliyetlerle 
ilişkilendirilebildiği kabul edilir. 

Bu Kõsõmda tanõmlandõğõ gibi, faaliyetlerin durdurulmasõ sõk karşõlaşõlan bir durum 
değildir. Durdurulan faaliyet olarak sõnõflandõrõlamayan bazõ değişiklikler yeniden 
yapõlandõrma olarak kabul edilir. 

Ayrõca, durdurulan faaliyet veya yeniden yapõlandõrma kapsamõna alõnamayan az 
sõklõkta gerçekleşen bazõ olaylar, Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� başlõklõ Kõsmõ 
uyarõnca açõklama gerektiren gelir veya gider kalemleri olarak sonuçlanabilir. Bunlarõn 
büyüklüğü, yapõsõ veya tekrarlanma oranõ bu olaylarõ, işletmenin söz konusu dönemdeki 
performansõnõn açõklanabilmesi ile ilişkili hale getirir. 
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Elden çõkarõlan faaliyetin bu Kõsõm uyarõnca durdurulan faaliyet olarak 
sõnõflandõrõlmasõ, işletmenin süreklilik özelliğini kaybettiği anlamõna gelmez. Tebliğin �Mali 
Tablolara İlişkin Genel İlkeler� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca, işletmenin sürekliliğini tehlikeye 
düşüren belirsiz durumlarõn ve işletmenin sürekliliğini devam ettiremeyeceğine ilişkin 
görüşlerin açõklanmasõ şarttõr. 

 
Durdurulan faaliyetle ilgili olarak kamuya yapõlan ilk açõklama 
Madde 562. İşletmelerin, durdurulan faaliyetle doğrudan ilişkilendirilebilen 

varlõklarõnõn hemen hemen bütününe ilişkin bağlayõcõ bir satõş sözleşmesine taraf olmasõ ya 
da yönetim kurulu veya benzer nitelikteki yönetim organõnõn durdurma ile ilgili olarak 
ayrõntõlõ ve resmi bir planõ onaylamasõ veya söz konusu planla ilgili duyuru yapmasõ halinde 
kamuya açõklama yapõlõr. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Durdurulan Faaliyetlerin Mali Tablolara Alõnmasõ ve Değerlemesi 
 
İlgili kõsõmlar 
Madde 563. Bu Kõsõmda, mali tablolara alma ve değerleme ile ilgili ilkeler yer 

almaz. Bu nedenle, işletmeler, durdurulan faaliyetlerle ilgili varlõklardaki, 
yükümlülüklerdeki, gelir ve gider kalemlerindeki ve nakit akõmlarõndaki değişikliklerin ne 
zaman ve nasõl mali tablolara alõnacağõ ve değerleneceğine ilişkin olarak bu Tebliğin diğer 
Kõsõmlarõ ile getirilen ilkelere uyar.  

Bu kapsamda, �Varlõklarda Değer Düşüklüğü�, �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ 
Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar�, �Maddi Varlõklar� ve �Çalõşanlara Sağlanan 
Faydalar�  başlõklõ Kõsõmlar konuyla doğrudan ilgilidir. 

 
Karşõlõklar 
Madde 564. Bir durdurulan faaliyet, Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve 

Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlandõğõ şekliyle yeniden yapõlandõrmadõr. Söz 
konusu Kõsõm hükümleri, bu Kõsmõn; �Durdurulan faaliyetle ilgili olarak kamuya yapõlan ilk 
açõklama� başlõklõ maddesinde belirtilen durdurmaya ilişkin detaylõ ve resmi plan ile planla 
ilgili duyurunun kapsamõnõn belirlenmesinde yönlendirici bir nitelik taşõmaktadõr. 

Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� Kõsmõ hükümleri 
karşõlõğõn ne zaman mali tablolara alõnacağõnõ açõklar. Bazõ durumlarda, işletmeyi 
yükümlülük altõna sokan olaylar hesap döneminden sonra ancak mali tablolarõn yayõmõndan 
önce meydana gelirler. Bu Kõsmõn �Durdurulan faaliyetlerin mali tablolarda gösterimi ve 
kamuya açõklanacak hususlar� başlõklõ maddesinde bu gibi durdurulan faaliyetlere ilişkin 
açõklama yapõlmasõ düzenlenmiştir. 

 
Değer düşüklüğü 
Madde 565. Durdurmaya ilişkin planõn onayõ ve ilanõ, durdurulan faaliyetlerle 

ilgili varlõklarõn değerinin düşmüş olabileceğine veya bu varlõklar için önceden belirlenen 
değer düşüklüğünün artõrõlmasõnõn veya iptalinin gerektiğine işarettir. Böylece, Varlõklarda 
Değer Düşüklüğü� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca, işletme her bir varlõk için geri kazanõlabilir tutarõ 
tahmin eder ve değer düşüklüğünü mali tablolara alõr veya eğer daha önceden değer 
düşüklüğü ayõrmõş ise bunu iptal eder.  

Bir durdurulan faaliyete �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõ uygulanõrken, 
işletme durdurulan faaliyetlere ilişkin geri kazanõlabilir tutarõn tek bir varlõk için veya 
varlõğõn nakit üreten birimleri için belirlendiğini tespit eder. Örnek: 
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a) İşletme durdurulan faaliyetini bir bütün olarak satarsa, durdurulan faaliyete 
ilişkin varlõklarõn hiç birisi durdurulan faaliyet içindeki varlõklardan bağõmsõz olarak nakit 
girişi üretemez. Böylece, geri kazanõlabilir tutar bir bütün olarak durdurulan faaliyet için 
belirlenir ve eğer varsa, değer düşüklüğü �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõ uyarõnca 
durdurulan faaliyete ilişkin varlõklar arasõnda tahsis edilir. 

b)İşletme durdurulan faaliyeti parça parça satõş gibi diğer yollarla elden 
çõkarõyorsa, geri kazanõlabilir tutar, varlõklar grup halinde satõlmadõğõ sürece, her bir varlõk 
için belirlenir, ve 

c)İşletme durdurulan faaliyeti terk ederse, geri kazanõlabilir tutar �Varlõklarda 
Değer Düşüklüğü� Kõsmõnda düzenlendiği üzere her bir varlõk için belirlenir.) 

Planõn ilanõndan sonra, durdurulan faaliyetin potansiyel alõcõlarõyla yapõlan 
görüşmeler veya bağlayõcõ satõş sözleşmeleri, durdurulan faaliyetlere ilişkin varlõklarõn 
gelecekte değerinin daha da düşebileceğine veya bu varlõklar için önceden mali tablolara 
alõnmõş değer düşüklüklerinin azalmõş olabileceğine işaret edebilir. Bu gibi olaylar ortaya 
çõktõğõnda, bir işletme durdurulan faaliyetlere ilişkin varlõklarõn geri kazanõlabilir tutarõnõ 
yeniden tahmin eder ve �Varlõklarda Değer Düşüklüğü� Kõsmõ uyarõnca, sonuçlanan değer 
düşüklüğünü mali tablolara alõr veya iptal eder. 

Bağlayõcõ satõş anlaşmalarõndaki fiyat, varlõklarõn veya nakit üreten birimlerin net 
satõş fiyatlarõna ya da kullanõm değerlerinin belirlenmesinde nihai elden çõkarmadan elde 
edilecek tahmini nakit akõmlarõna esas oluşturur. Durdurulan faaliyetlerin kayõtlõ değeri veya 
geri kazanõlabilir tutarõ makul ve tutarlõ olarak durdurulan faaliyete tahsis edilebilen her türlü 
şerefiyenin kayõtlõ değerini veya geri kazanõlabilir tutarõnõ da kapsar.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Durdurulan Faaliyetlerin Mali Tablolarda Gösterimi ve  
Kamuya Açõklanacak Hususlar  

 
Kamuya yapõlan ilk açõklama 
Madde 566. İşletmeler, kamuya ilk açõklamanõn yapõldõğõ dönemden başlayarak 

tüm mali tablolarõnda durdurulan faaliyetlerle ilgili aşağõdaki bilgileri açõklar;  
a)Durdurulan faaliyetle ilgili açõklama, 
b)Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca 

raporlanan endüstriyel veya coğrafi bölümler, 
c)Kamuya yapõlan ilk açõklamanõn tarihi ve yapõsõ,  
d)Eğer biliniyorsa veya belirlenebiliyorsa, durdurulmanõn tamamlanmasõnõn 

beklendiği tarih veya dönem, 
e)Bilanço tarihi itibariyle, elden çõkarõlan toplam varlõklar ve toplam 

yükümlülüklerin kayõtlõ değeri. 
f)Durdurulan faaliyetlerle ilişkili kazanç, gider ve vergiden önceki kar veya zararõn 

cari mali tablo hesap dönemi boyunca oluşan tutarõ ve bunlarla ilgili olan ve Kurum Kazancõ 
Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen gelir vergisi gideri ve, 

g)Cari hesap dönemi boyunca oluşan durdurulan faaliyetlerle ilişkili esas, yatõrõm 
ve finansman faaliyetlerinin net nakit akõm tutarlarõ. 

Durdurulan faaliyetlerle ilgili varlõklar, yükümlülükler, gelirler, giderler, kazançlar, 
zararlar ve nakit akõmlar bu Kõsõmda düzenlenen açõklamalarõ yapmak amacõyla değerleme 
hususunda, durdurulma tamamlandõğõnda eğer elden çõkartõlõyorsa, ifa ediliyorsa, 
azaltõlõyorsa veya bertaraf ediliyorsa durdurulan faaliyetle ilişkilendirilebilir. Durdurulma 
tamamlandõktan sonra devam edenler ise, durdurulan faaliyetlere tahsis edilmez.  
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Kamuya ilk açõklama işletmenin mali tablo hazõrlama döneminden sonra fakat mali 
tablolarõn yayõmõndan önce yapõlmõşsa, bu mali tablolarõn bir önceki fõkrada yer verilen 
açõklamalarõ da kapsamasõ gerekmektedir.  

 
Diğer açõklamalar 
Madde 567. Bir işletme durdurulan faaliyetleriyle ilişkilendirilebilen varlõklarõnõ 

elden çõkardõğõnda veya yükümlülüklerini ifa ettiğinde veya bu gibi varlõklarõnõ elden 
çõkarmak veya yükümlülüklerini ifa etmek için bağlayõcõ anlaşmaya taraf olduğunda, mali 
tablolarõnda aşağõdaki bilgileri açõklamak zorundadõr.  

a)Durdurulan faaliyetlerle ilişkilendirilebilen varlõklarõn elden çõkarõlmasõ veya 
yükümlülüklerin ifasõ sonucunda ortaya çõkan vergiden önceki kazanç veya zarar ve Kurum 
Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler� başlõklõ Kõsmõnda düzenlendiği gibi, kazanç veya 
zararla ilgili olan gelir vergisi gideri. 

b)İşletmenin bir veya daha fazla bağlayõcõ satõş anlaşmasõna taraf olduğu 
varlõklarõn beklenen elden çõkarma maliyeti düşüldükten sonra kalan net satõş fiyatõ veya 
fiyat aralõklarõ, bu nakit akõmlarõnõn elde edilmesine ilişkin beklenen zamanlama ve bu net 
varlõklarõn kayõtlõ değeri. 

Birinci fõkrada yer verilen varlõğõn elden çõkarõlmasõ, yükümlülüğün ifasõ ve 
bağlayõcõ satõş anlaşmalarõ kamuya yapõlan ilk açõklama ile aynõ zamanda veya aynõ 
dönemde veya daha sonraki bir dönemde ortaya çõkabilir. Tebliğin �Bilanço Tarihinden 
Sonraki Olaylar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca; eğer durdurulan faaliyetle doğrudan 
ilişkilendirilebilen varlõklardan bazõlarõ tam olarak hesap döneminden sonra fakat yönetim 
kurulunun mali tablolarõ yayõmlamadan önce satõlmõşsa ya da bir veya daha fazla bağlayõcõ 
satõş sözleşmesine konu olmuşsa; etkileri önemli olduğu ve açõklanmamasõ, mali tablo 
kullanõcõlarõnõn kararlarõna etkide bulunduğu sürece, mali tablolar birinci fõkranõn 
gerektirdiği açõklamalarõ içermelidir.     

 
Açõklamalarõn güncellenmesi 
Madde 568. İşletme, bu bölümün daha önceki maddelerinin birinci fõkralarõnda 

belirtilen açõklamalara ek olarak, kamuya ilk açõklamanõn yapõldõğõ dönemden sonrakilere ait 
mali tablolarõnda, elden çõkarõlacak varlõklara ve ifa edilecek yükümlülüklere ilişkin nakit 
akõmlarõnõn miktar ve zamanlamalarõndaki bütün önemli değişiklikleri ve bu değişiklikleri 
doğuran olaylarõ açõklamalõdõr. Varlõklara ilişkin bağlayõcõ satõş sözleşmelerinin yapõsõ ve 
şartlarõ, faaliyetin mülkiyetini temsil eden hisse senetleri yoluyla varlõklarõn hissedarlara 
bölüştürülmesi ve yasal veya düzenleyici onaylamalar açõklanmasõ gereken olaylara ve 
faaliyetlere örnek teşkil eder. 

Söz konusu açõklamalar, durdurulmanõn tamamlandõğõ dönemin ve o döneme 
kadarki dönemlerin mali tablolarõnda da yapõlmalõdõr.  Durdurulma, ilgili ödemeler yapõlmõş 
olmasa dahi, plan büyük ölçüde tamamlandõğõnda ya da terk edildiğinde tamamlanmõş olur. 
Eğer bir işletme daha önce bildirdiği faaliyeti durdurma planõndan vazgeçerse ya da planõ 
terk ederse, bu olay ve etkileri de açõklanmalõdõr. 

Bir önceki maddenin uygulanmasõ bakõmõndan etkilerin açõklanmasõ, durdurulan 
faaliyet dolayõsõyla kaydedilen bütün değer düşüklüklerinin veya karşõlõklarõn iptalini kapsar.  

 
Her bir durdurulan faaliyet için ayrõ açõklama 
Madde 569. Bu Kõsmõn gerektirdiği bütün açõklamalar her bir durdurulan faaliyet 

için ayrõ ayrõ sunulur. 
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Gerekli açõklamalarõn mali tablolarda veya dipnotlarda gösterimi  
Madde 570. Bu bölümün daha önceki maddelerinde belirtilen açõklamalar, mali 

tablolarda veya dipnotlarda sunulabilir. Ancak, durdurulan faaliyetle doğrudan 
ilişkilendirilebilen varlõklarõn elden çõkarõlmasõ ya da yükümlülüklerin ifasõ sonucu ortaya 
çõkan vergi öncesi kar/zarar tutarõ gelir tablosunda gösterilir.   

�Durdurulan faaliyetlerin mali tablolarda gösterimi ve kamuya açõklanacak 
hususlar: kamuya yapõlan ilk açõklama� başlõklõ maddenin birinci fõkrasõnõn (f) ve (g) 
bentlerinin gerektirdiği açõklamalarõn sõrasõyla gelir tablosu ve nakit akõm tablosunda 
sunulmasõ şarttõr. 

  
Durdurulan faaliyetler tanõmõnõn kullanõmõna ilişkin kõsõtlamalar 
Madde 571. Bu Kõsõmdaki durdurulan faaliyetler tanõmõnõ karşõlamayan işlemler, 

olaylar ya da yeniden yapõlandõrmalar, durdurulan faaliyetler olarak adlandõrõlamazlar.  
 
Önceki dönemlerin mali tablolarõnõn düzeltilmesi  
Madde 572. Durdurulan faaliyetle ilgili ilk açõklamanõn yapõldõğõ tarihten sonra 

hazõrlanan mali tablolarda yer alan önceki dönemlerle karşõlaştõrma yapõlacak bilgiler; 
devam eden ve durdurulan varlõk, yükümlülük, gelir, gider ve nakit akõmlarõnõn 
birbirlerinden ayrõştõrõlabilmesi amacõyla bu bölümde bundan önceki maddelerin gerektirdiği 
gibi düzeltilmelidir.     

 
Ara mali tablolarda yer alan açõklamalar 
Madde 573. Ara mali tablolarda yer alan açõklamalarda, durdurulma faaliyetine 

ilişkin en son yõllõk raporlama döneminin sonundan itibaren ortaya çõkan tüm önemli olaylar 
ve varlõğõn elden çõkarõlmasõna ve yükümlülüklerin tamamlanmasõna ilişkin nakit 
akõmlarõnõn tutarõndaki ve zamanlamasõndaki tüm önemli değişiklikler açõklanmalõdõr.     

Bu ilke; ara mali tablolarda yer alan dipnotlarda en son yõllõk raporlama tarihinden 
sonra ortaya çõkan önemli değişikliklerin açõklanmasõ gerekliliğini belirten Tebliğin �Ara 
Mali Tablolar� başlõklõ Kõsmõ hükümleri ile tutarlõdõr.  

 
YİRMİALTINCI KISIM 

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde  574. Bu Kõsmõn amacõ, devlet teşvikleri ile diğer devlet yardõmlarõnõn 

muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslarõ belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 575. Devlet teşvikleri ile diğer devlet yardõmlarõnõn muhasebeleştirilmesi 

ve kamuya açõklanmasõnda ve diğer şekillerde yapõlan devlet yardõmlarõnõn kamuya 
açõklanmasõnda bu Kõsõmdaki hükümlere uyulur. 

Bir işletmeyi devlet yardõmõ olmadan yapmayacağõ bir takõm işlere girebilmesini 
teşvik etmek amacõyla veya diğer nedenlerle yapõlan devlet yardõmlarõ, işletmenin mali 
tablolarõ ile geçmiş dönem mali tablolarõ ve diğer işletmelerin mali tablolarõ arasõnda 
karşõlaştõrma yapõlabilmesini sağlamak üzere, hesap dönemi boyunca işletmenin devlet 
yardõmõndan ne ölçüde yararlandõğõna ilişkin bir gösterge sunacak şekilde bu Kõsõmdaki 
hükümlere göre muhasebeleştirilir. 
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Bu Kõsõmda yer alan hükümler; vergisel amaçlarla sağlanan veya hõzlandõrõlmõş 
amortisman, yatõrõm indirimi, vergi indirimi gibi vergi yükümlülüğüne avantaj getiren devlet 
yardõmlarõ, devletin işletmelere ortak olduğu durumlar ve bu Tebliğin �Tarõmsal Faaliyetler� 
başlõklõ Kõsmõnda açõklanan devlet teşvikleri hakkõnda uygulanmaz. 

 
Tanõmlar 
Madde 576. Bu Kõsõmda geçen;  
Devlet: Devlet, devlet temsilcilikleri ve yerel, ulusal veya uluslararasõ kamu kurum 

ve kuruluşlarõnõ, 
Devlet Yardõmõ: Devletin bir işletmeye veya işletme grubuna, belirli kriterleri 

yerine getirmeleri şartõyla, ekonomik fayda sağlamasõ amacõyla yaptõğõ işlemi,  
Devlet Teşvikleri: Önceki dönemlerde veya gelecekte işletmenin esas faaliyet 

alanõ ile ilgili belirli kriterlere uymuş veya uyacak olmasõ karşõlõğõnda, devletin işletmeye 
transfer ettiği ekonomik kaynaklarõ,  

Varlõklarla İlgili Devlet Teşvikleri: En önemli şartõ, bir işletmenin belirli bir uzun 
vadeli varlõğõ satõn almasõ, inşa etmesi veya diğer şekillerde edinmesi olan devlet 
teşviklerini, 

Gelirle İlgili Devlet Teşvikleri: Varlõklarla ilgili olmayan devlet teşviklerini, 
Feragat Edilebilir Borçlar: Belirli şartlarõn gerçekleşmesi halinde borç verenin 

feragat edeceği kredileri, 
Makul Değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 

etkilenilmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyatõ veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağõ, 

ifade eder. 
Bu Kõsõmda düzenlenen devlet yardõmõ; devletin, gelişmekte olan bölgelere alt yapõ 

hizmeti sağlamak veya rakip firmalar üzerine ticari kõsõtlamalar yüklemek gibi genel ticaret 
koşullarõnõ etkileyen faaliyetler aracõlõğõyla yalnõzca dolaylõ yoldan sağladõğõ faydalarõ 
içermez.  

Kendisine ekonomik bir değer atfedilemeyen devlet yardõmlarõ ile devletle yapõlõp 
normal ticari ilişkiden ayõrt edilemeyen işlemler devlet teşvikleri olarak kabul edilmez.   

Varlõklarla ilgili devlet teşviklerine ilişkin olarak; devlet, bir varlõğõn türünü, 
yerleştirileceği yeri, edinme veya elde bulundurma süresini ilave şart olarak koşabilir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM  
Devlet Teşvikleri  

 
Devlet teşviklerinin mali tablolara alõnmasõ 
Madde 577. Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil 

olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartlarõn işletme tarafõndan 
yerine getirileceğine ve teşviğin işletme tarafõndan elde edilebileceğine dair makul bir 
güvence oluştuğunda mali tablolara alõnõr. 

Devlet teşviğinin fiilen elde edilmesi, teşviğe ilişkin şartlarõn yerine getirildiği veya 
getirileceği anlamõna gelmez. Devlet teşviğinin elde edilme şekli, teşviğin 
muhasebeleştirilme yöntemini etkilemez. Buna göre, devlet teşvikleri nakden veya devlete 
karşõ olan bir yükümlülüğün azaltõlmasõ şeklinde elde edilmiş olsa dahi aynõ şekilde 
muhasebeleştirilir. 

Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat koşullarõnõn işletme 
tarafõndan yerine getirileceğine dair makul bir güvence oluşmasõ durumunda  devlet teşviği  
olarak kabul edilir. Devlet teşvikleri mali tablolara alõndõğõnda, bunlara ilişkin şarta bağlõ 
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varlõk ve yükümlülükler, Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklarõn 
Mali Tablolara Yansõtõlmasõna İlişkin Esaslar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca muhasebeleştirilir. 

Devlet teşvikleri, karşõlanmasõ amaçlanan maliyetlerle ilişkilendirilmek için 
gereken dönem boyunca sistematik olarak gelir tablosuna alõnõr. Devlet teşvikleri, öz 
sermayeye ile ilişkilendirilmez. Böylece devlet teşvikleri tahsil edildiğinde değil, bu 
Kõsõmda belirtilen ilkeler çerçevesinde bir veya daha fazla hesap döneminde gelir tablosuna 
alõnõr. Devlet teşvikleri, hissedarlar dõşõndaki bir kaynaktan elde edildiklerinden, işletmenin 
belirli şartlarõ yerine getirmesi karşõlõğõnda verildiğinden ve kurum kazancõ üzerinden 
hesaplanan vergiler ile diğer vergiler işletmenin geliri üzerinden tahsil edildiğinden 
karşõlanmasõ amaçlanan maliyetlerle ilişkilendirilmek üzere uygun dönemlerde gelir 
tablosuna alõnmak suretiyle muhasebeleştirilir. 

Devlet teşvikleri ilgili maliyetlerle karşõlaştõrõlabilmek için gerekli olan dönemler 
boyunca sistematik ve makul bir biçimde gelir tablosuna alõnõr. Devlet teşviklerinin tahsil 
edildiği anda gelir olarak mali tablolara alõnmasõ, Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler� 
başlõklõ Kõsmõnda belirtilen tahakkuk esasõna uygun değildir. Ancak, başkaca uygun bir 
alternatifin olmamasõ durumunda devlet teşvikleri tahsil edildiği dönemlerde mali tablolara 
gelir olarak alõnõr. 

Devlet teşvikleriyle ilgili giderlerin mali tablolara alõndõğõ döneme tekabül eden 
devlet teşvikleri, söz konusu giderlerle aynõ dönemde gelir tablosuna alõnõr. Bu çerçevede, 
amortismana tabi varlõklara ilişkin devlet teşvikleri, aksini gerektiren başkaca bir alternatif 
mevcut değilse, bunlarõn amortismanlarõ oranlarõnda ilgili dönemler boyunca gelir tablosuna 
alõnõr. 

Üzerine bina inşa edilmesi şartõyla alõnan bir arsa örneğinde olduğu gibi, belirli 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi karşõlõğõnda alõnan devlet teşvikleri, ilgili 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde katlanõlan maliyetlerin gerçekleştiği dönemde  gelir 
tablosuna alõnõr. 

Önceden gerçekleşmiş gider veya zararlarõ karşõlamak ya da işletmeye gelecekte 
herhangi bir maliyet gerektirmeksizin acil finansman desteği sağlamak için verilen devlet 
teşvikleri, alacak haline geldiği dönemde gelir olarak gelir tablosuna alõnõr. 

Devlet teşvikleri; işletmenin belirli harcamalarõ üstlenmesini teşvik etmek yerine, 
doğrudan acil finansman desteği olarak verildiği durumlarda, işletmenin devlet teşviğini 
alma niteliğini haiz olduğu dönemde; önceki hesap döneminde ortaya çõkan gider ve 
zararlarõn karşõlanmasõ amacõyla alõndõğõ durumda ise alacak haline geldiği dönemde gelir 
tablosuna alõnõr ve etkinin açõkça anlaşõlabilmesi için dipnotlarda gerekli açõklama yapõlõr.  

 
Parasal olmayan devlet teşvikleri  
Madde 578. İşletmenin kullanmasõ için verilen arsa veya diğer kaynaklar gibi 

parasal olmayan devlet teşvikleri teşvik konusu olan varlõkla birlikte makul değeri veya 
nominal bedeli üzerinden mali tablolara alõnõr. 

 
Varlõklarla ilgili  devlet teşviklerinin gösterimi 
Madde 579. Makul değerle izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil 

olmak üzere, varlõklarla ilgili devlet teşvikleri, bilançoda ertelenmiş gelir olarak veya 
varlõğõn kayõtlõ değerinden indirilerek muhasebeleştirilir. Varlõklarla ilgili devlet 
teşviklerinin mali tablolarda gösteriminde söz konusu yöntemlerden biri kullanõlõr.  

Devlet teşvikleri, ertelenmiş gelir olarak gösterilmesi durumunda, varlõğõn faydalõ 
ömrü boyunca sistematik ve makul bir biçimde gelir tablosuyla ilişkilendirilirken; varlõğõn 
kayõtlõ değerinden indirilmesi durumunda ise, amortismana tabi varlõğõn faydalõ ömrü 
boyunca, amortisman giderinin azaltõlmasõ yoluyla gelir tablosuna alõnmõş olur.   
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Varlõk alõmlarõ ve ilgili devlet teşvikleri, teşviğin bilançodaki gösterim yöntemi 
dikkate alõnmaksõzõn, nakit akõm tablosunda varlõklara yapõlan brüt yatõrõmlarõ göstermek 
üzere ayrõ kalemler olarak gösterilir. 

 
Gelirlere ilişkin devlet teşviklerinin gösterimi 
Madde 580. Gelirle ilgili devlet teşvikleri gelir tablosunda ayrõ bir kalem olarak 

veya ilgili giderlerle mahsup edilerek gösterilir. 
Mali tablolarõn doğru bir şekilde anlaşõlmasõ için gerekli olan devlet teşvikleri 

hakkõnda bilgi dipnotlarda ayrõca açõklanõr.  
 
Devlet teşviklerini geri ödenmesi  
Madde 581. Geri ödenecek hale gelen devlet teşvikleri, Muhasebe Politikalarõ, 

Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca, bir muhasebe 
tahmininin düzeltilmesi olarak muhasebeleştirilir. Gelirle ilgili devlet teşviklerinin geri 
ödenmesi durumunda, ödenen tutar öncelikle bu tutarõn izlendiği gelir tablosu kaleminden 
düşülür Söz konusu kalemin bakiyesini aşan kõsõm doğrudan gider olarak gelir tablosu ile 
ilişkilendirilir. Varlõkla ilgili devlet teşviklerinin geri ödenmesi durumunda ise seçilen 
muhasebe yöntemine göre, varlõğõn kayõtlõ değeri geri ödenecek tutar kadar artõrõlõr veya 
ertelenmiş gelir hesabõ ödenecek tutar kadar azaltõlõr. Varlõğõn kayõtlõ değerinin bu şekilde 
artõrõlmasõ durumunda, birikmiş amortisman tutarõ devlet teşviklerinin olmadõğõ yeni durum 
itibariyle geçmişe şamil olarak yeniden hesaplanõr ve bulunan fark gider olarak gelir tablosu 
ile ilişkilendirilir.  

Varlõklarla ilgili devlet teşviklerinin geri ödenmesini gerektiren durumlarda, ilgili 
varlõklarõn yeni kayõtlõ değerlerindeki olasõ değer düşüklükleri dikkate alõnõr. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Devlet Yardõmlarõ 

 
Devlet yardõmlarõna ilişkin genel bilgi 
Madde 582. Devlet teşvikleri tanõmõ dõşõnda kalan devlet yardõmlarõ, kendilerine 

bir değer atfedilemeyen ve devletle yapõlõp işletmenin olağan ticari faaliyetlerinden ayõrt 
edilemeyen tipteki devlet yardõmlarõnõ kapsar. Ücretsiz teknik yardõm, pazarlama önerileri 
ve garanti sağlama gibi yardõmlar, kendilerine makul bir şekilde değer atfedilemeyen 
yardõmlardõr. İşletmenin satõşlarõnõn bir bölümünün garanti edilmesi ise işletmenin normal 
ticari işlemlerinden ayrõştõrõlmasõ mümkün olmayan devlet yardõmlarõdõr. Devlet 
yardõmlarõndan fayda sağlandõğõ kesin olmakla birlikte bunlarõn normal ticari faaliyetlerden 
ayrõştõrõlmasõ nesnel verilere dayanõlarak yapõlamayabilir.  

Ancak, devlet yardõmlarõnõn açõklanmamasõnõn mali tablolarõnõn yanõltõcõ olmasõna 
neden olacak kadar önemli olmasõ durumunda devlet yardõmlarõnõn esasõ, kapsamõ ve süresi 
kamuya açõklanõr. 

Faizsiz veya düşük faizli krediler devlet yardõmõ niteliğindedir ancak, piyasa faiz 
hadleri üzerinden borçlanõlmasõ halinde ödenecek olan faiz tutarõ ile söz konusu düşük 
oranlar üzerinden ödenen faiz arasõndaki fark nedeniyle sağlanan fayda mali tablolara 
alõnmaz. 

Devlet tarafõndan verilen, genel ulaşõm, iletişim ve diğer alt yapõ hizmetleri ile 
sulama faaliyetleri gibi tüm toplumun kullanõmõna sunulan hizmetler, bu Kõsõm çerçevesinde 
devlet yardõmõ olarak değerlendirilmez. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kamuya Açõklanacak Hususlar 

 
Devlet teşviklerine ve yardõmlarõna ilişkin açõklamalar 
Madde 583. Devlet teşvikleri için uygulanan muhasebe politikalarõ ve bunlarõn 

mali tablolarda gösterimi ile ilgili yöntemler, mali tablolara alõnan devlet teşviklerinin yapõsõ 
ve kapsamõ ile işletmenin doğrudan faydalandõğõ diğer devlet yardõmlarõna ilişkin bilgi ve 
mali tablolara alõnan devlet yardõmlarõ ile ilgili olarak, devlet yardõmlarõ için belirlenen 
ancak yerine getirilmeyen şartlar ve diğer şarta bağlõ olaylar kamuya açõklanõr. 

 
YİRMİYEDİNCİ KISIM 

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 584. Bu Kõsmõn amacõ, yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin 

muhasebeleştirilmesi ve kamuya açõklanmasõna ilişkin esaslarõ düzenlemektir. .  
 
Kapsam 
Madde 585. Bu Kõsõm yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin mali tablolarõ alõnmasõ, 

değerlemesi ve kamuya açõklanmasõnda uygulanõr. Finansal kiralama sözleşmesinde 
kiracõnõn edindiği; faaliyet kiralamasõ sözleşmesinde ise kiralayanõn kiraya verdiği yatõrõm 
amaçlõ gayrimenkulü değerlemesine ilişkin hükümler bu Kõsmõn kapsamõndadõr. Bu Tebliğin 
�Kiralama İşlemleri� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen;  

a)Kiralamalarõn finansal ya da işletme hakkõ veren kiralamalar olarak 
sõnõflandõrõlmasõ, 

b)Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller üzerinden elde edilen kiralama gelirlerinin mali 
tablolara alõnmasõ, 

c)Faaliyet kiralamasõ sözleşmesi çerçevesinde, kiracõnõn sözleşmeye konu edilen 
gayrimenkulü değerlemesi, 

d)Finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde, kiralayanõn sözleşmeye konu edilen 
gayrimenkulü değerlemesi, 

e)Sat ve geri kirala işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, 
f)Finansal kiralamalar ve faaliyet kiralamalarõ hakkõnda kamuya açõklama 

yapõlmasõ,  
hususlarõ bu Kõsmõn konusu değildir. 
 
Tanõmlar 
Madde 586. Bu kõsõmda geçen; 
Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller: Kira ve/veya sermaye kazancõ elde etmek 

amacõyla elde tutulan gayrimenkulleri,  
Sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkuller: Üretimde, mal ve hizmet 

tedarikinde kullanõlan veya idari amaçlar için elde tutulan gayrimenkulleri, 
Makul Değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 

etkilenilmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağõ,  

Maliyet: Bir varlõğõn edinimi veya inşasõ için işletmenin ödediği nakit veya nakit 
benzerlerinin tutarõ veya bunlarõn dõşõnda verilen bedellerin makul değerini, 
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Kayõtlõ Değer: Bir varlõğõn bilançoda izlenen değerini, 
ifade eder. 
 
Genel açõklamalar 
Madde 587. Üretimde, mal ve hizmet tedarikinde veya idari amaçla kullanõlan 

gayrimenkuller, normal iş akõşõ çerçevesinde satõşa konu edilen gayrimenkuller yatõrõm 
amaçlõ gayrimenkuller olarak değerlendirilmez. 

Faaliyet kiralamasõ sözleşmesi çerçevesinde, kiracõnõn sözleşmeye konu olan 
gayrimenkulü yatõrõm amaçlõ gayrimenkul gibi sõnõflandõrmasõ ancak makul değer yöntemini 
kullanmasõ ile mümkündür. Kiracõ, maliyet yöntemini kullanõyorsa söz konusu 
gayrimenkulü yatõrõm amaçlõ gayrimenkul olarak sõnõflandõramaz. 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller, kira ve/veya sermaye kazancõ elde etmek amacõyla 
elde tutulurlar. Dolayõsõyla, yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkul işletmenin sahip olduğu diğer 
varlõklardan büyük ölçüde bağõmsõz nakit akõmlarõna sebep olur. Bu durum, yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkulleri sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkullerden ayõrõr. Yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkullerin üretimde, mal ve hizmet tedarikinde veya idari amaçlar için kullanõlmasõ 
sonucunda oluşan nakit akõmlarõ sadece söz konusu gayrimenkullere değil, ilgili diğer 
varlõklara da atfedilebilir. Bu kapsamda sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkullere bu 
Tebliğin �Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümler uygulanõr. 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullere ilişkin örnekler aşağõda verilmiştir: 
a)Normal iş akõşõ çerçevesinde kõsa vadede satmak amacõndan ziyade uzun vadede 

sermaye kazancõ elde etmek amacõyla elde tutulan araziler, 
b)Gelecekte nasõl kullanõlacağõna karar verilmemiş araziler (İşletme, arazisini, 

sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkul olarak veya normal iş akõşõ çerçevesinde kõsa 
vadede satõşa konu etmek üzere kullanõp kullanmayacağõnõ belirlememişse, arazinin sermaye 
kazancõ elde etmek amacõyla elde tutulduğu kabul edilir), 

c)Raporlamayõ yapan işletme tarafõndan sahip olunan (veya finansal kiralama 
sözleşmesi çerçevesinde işletme tarafõndan elde tutulan) ve bir veya daha fazla faaliyet 
kiralamasõna konu edilen binalar, 

d)Halihazõrda boş olan fakat bir veya daha fazla faaliyet kiralamasõ sözleşmesine 
konu edilmek üzere elde tutulan binalar, 

Aşağõda yer alan gayrimenkuller yatõrõm amaçlõ gayrimenkul niteliğinde olmayõp 
bu Kõsmõn kapsamõ dõşõndadõr: 

a)Normal iş akõşõ çerçevesinde satõlmak üzere elde edilen veya satõş amacõyla inşa 
edilen ve geliştirilen gayrimenkuller; münhasõran yakõn gelecekte elden çõkarmak amacõyla 
elde edilen gayrimenkuller veya geliştirdikten sonra satõlacak gayrimenkuller gibi üçüncü 
kişiler adõna inşa edilen veya geliştirilen gayrimenkuller, 

b)Sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkuller; gelecekte sahibi tarafõndan 
kullanõlmak üzere elde edilen gayrimenkuller, gelecekte geliştirilerek sahibi tarafõndan 
kullanõlmak üzere edinilen gayrimenkuller, çalõşanlarõn piyasada geçerli olan kiralarõ ödeyip 
ödememelerine bakõlmaksõzõn çalõşanlarõn halihazõrda ikamet ettiği gayrimenkuller, elden 
çõkarõlmayõ bekleyen ve sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkuller, 

c)Gelecekte yatõrõm amaçlõ gayrimenkul olarak kullanõlmak üzere inşa edilmekte 
ve geliştirilmekte olan gayrimenkuller. (Söz konusu gayrimenkuller,  inşaat veya geliştirme 
prosedürü tamamlanõncaya kadar Maddi Varlõklar Kõsmõnda yer alan hükümlere tabidir, 
ancak, bu prosedür tamamlandõğõ anda yatõrõm amaçlõ gayrimenkul niteliğini kazanõp bu 
Kõsmõn kapsamõna girerler. Gelecekte yatõrõm amaçlõ gayrimenkul olarak kullanõlmak üzere 
halihazõrda geliştirilmekte olan gayrimenkullere yine bu Kõsõm hükümleri uygulanõr.) 

Bazõ gayrimenkullerin bir bölümü kira ve/veya sermaye kazancõ elde etmek için 
elde tutulurken, diğer bölümü de üretim, mal ve hizmet tedariki veya idari amaçlar için elde 
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tutuluyor olabilir. Eğer bu bölümler birbirlerinden bağõmsõz olarak satõlabiliyorsa (veya 
bağõmsõz olarak finansal kiralama şeklinde kiralanabiliyorsa) işletme bu bölümlerden her 
birini bağõmsõz kabul eder. Eğer bölümler birbirlerinden bağõmsõz olarak satõlamõyorsa, 
gayrimenkul ancak önemsiz kabul edilecek bir bölümü üretim, mal ve hizmet tedariki veya 
idari amaçlar için kullanõlõyorsa yatõrõm amaçlõ gayrimenkul olarak kabul edilir. 

İşletmeler ellerinde tuttuklarõ gayrimenkulleri kullananlara yan hizmetler 
sunabilirler. Sunulan yan hizmetler, toplam kullanõmõn göreli olarak önemsiz bir kõsmõnõ 
oluşturuyorsa işletmeler söz konusu gayrimenkulleri yatõrõm amaçlõ gayrimenkul olarak 
sõnõflandõrõrlar. Ofis binasõnõn sahibinin binadaki kiracõlarõna sunduğu güvenlik, bakõm ve 
onarõm hizmetleri buna örnek olarak gösterilebilir. 

Diğer durumlarda ise, sunulan hizmetler, toplam kullanõmõn önemli bir kõsmõnõ 
oluşturur. (Örnek; bir işletmenin sahip olduğu bir oteli aynõ zamanda da yönetmesi 
durumunda, müşterilere sunulan hizmetler toplam kullanõmõn önemli bir kõsmõnõ 
oluşturmaktadõr.) Dolayõsõyla, sahibi tarafõndan yönetilen otel, yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkulden ziyade sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkul kapsamõnda değerlendirilir. 

Eldeki gayrimenkullere ilişkin sunulan yan hizmetlerin toplam içindeki ağõrlõğõnõn 
açõkça belirlenemediği durumlarda bu gayrimenkullerin yatõrõm amaçlõ olup olmadõğõnõn 
tespiti zor olabilir. 

Bir gayrimenkulün yatõrõm amaçlõ edinilip edinilmediğinin tespiti takdir yoluyla 
yapõlõr. İşletmeler eldeki gayrimenkullerin yatõrõm amaçlõ edinilip edinilmediğinin 
muhakemesini istikrarlõ bir şekilde yapabilmek için birtakõm kriterler geliştirmek 
durumundadõr. Bu durumda, söz konusu kriterlerin kamuya açõklanmasõ şarttõr.  

İşletmelerin ana veya bağlõ ortaklõklarõna kiralanan ve bunlar tarafõndan kullanõlan 
gayrimenkulleri olabilir. Her iki işletmeyi de içeren konsolide mali tablolarda söz konusu 
gayrimenkuller yatõrõm amaçlõ gayrimenkul kapsamõnda değerlendirilmezler. Zira, grup 
açõsõndan bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu gayrimenkuller sahibi tarafõndan 
kullanõlan gayrimenkul kapsamõndadõr. Ancak, söz konusu gayrimenkuller, sahip olan 
işletme açõsõndan bu Kõsõmda belirtilen şartlarõ sağlõyorsa yatõrõm amaçlõ gayrimenkul 
kapsamõnda değerlendirilir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkullerin Mali Tablolara Alõnmasõ  
 
Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin mali tablolara alõnmasõ 
Madde 588. Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller ancak gayrimenkul ile ilgili potansiyel 

bir ekonomik faydanõn ileride işletmeye girmesinin muhtemel olmasõ ve yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi halinde mali tablolara alõnõr 

Gayrimenkulün mali tablolara alõnmasõ için gerekli olan ilk kriteri sağlayõp 
sağlamadõğõ belirlenirken; söz konusu gayrimenkulün mali tablolara ilk alõnma tarihinde 
mevcut verilere dayanõlarak ekonomik faydanõn işletme tarafõndan elde edilme olasõlõğõnõn 
değerlendirilmesi şarttõr. Diğer kriter, iktisap sõrasõnda oluşan fiyat aynõ zamanda 
gayrimenkulün maliyetini oluşturduğundan, genellikle kendiliğinden sağlanmõş olur. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İlk Değerleme İşlemi 

 
İlk değerleme işlemi 
Madde 589. Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller başlangõçta elde etme maliyetiyle 

değerlenir. İşlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilir. 
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Satõn alõnan yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin elde etme maliyeti, alõm fiyatõ ile 
doğrudan bu gayrimenkul ile doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalardan oluşur. Doğrudan 
ilişkilendirilebilen harcamalar ise, hukuki hizmetler için ödenen ücretler, gayrimenkul devir 
vergileri ve diğer işlem maliyetlerini içerir. 

İşletmeler tarafõndan bizzat inşa edilen yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulün elde etme 
maliyeti, inşaatõn veya geliştirmenin tamamlandõğõ tarihteki maliyettir. Bu tarihe kadar 
Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen hükümleri uygulanõr. Tamamlanma 
tarihinde ise gayrimenkul, yatõrõm amaçlõ gayrimenkul niteliğini kazanõr. 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin planlanan seviyeye gelmeden önce katlanõlan 
başlangõç maliyetleri (gayrimenkulü işler duruma getirmek için gerekli olmadõğõ sürece) ve 
ilk faaliyet zararlarõ (olağanüstü miktardaki atõk madde, işçilik ve diğer kaynaklarõn 
sarfiyatõ) yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin maliyetini artõrmaz. 

Yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkul için yapõlacak ödeme vadeye bağlanõrsa, bunun 
maliyeti peşin fiyatõna eşit olur. Bu tutar ile toplam ödemeler arasõndaki fark ise kredi 
ödemeleri süresince faiz gideri olarak mali tablolara alõnõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sonraki Harcamalar 

 
Sonraki Harcamalar 
Madde 590. Mali tablolara alõnmõş olan yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller ile ilgili 

olarak sonradan yapõlan harcamalarõn, yatõrõm amaçlõ gayrimenkule atfedilen performans 
standardõndan daha yüksek bir ekonomik fayda sağlamasõ muhtemelse, yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkulün kayõtlõ değerine ilave edilmesi şarttõr. Sonraki tüm diğer harcamalar ise 
katlanõlan dönemde gider olarak mali tablolara alõnõr. Yatõrõm amaçlõ gayrimenkulün elde 
edilmesini müteakip yapõlan harcamalara ilişkin uygun muhasebe uygulamasõ, ilgili 
gayrimenkulün ilk değerlemesinde ve mali tabloya alõnmasõnda göz önünde bulundurulan 
şartlara bağlõdõr.  

Yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulün kayõtlõ tutarõ hesaplanõrken gelecekteki 
potansiyel bir zarar hesaba katõlmõşsa, varlõktan beklenen gelecekteki ekonomik faydanõn 
telafisi için yapõlan harcamalar aktifleştirilir. Herhangi bir varlõğõn alõm fiyatõnõn söz konusu 
varlõğõ işler hale getirmek için gelecekte katlanõlmasõ gereken yükümlülüğü yansõtmasõ 
durumunda da aynõ durum geçerlidir. Yenileme gerektiren bir binanõn iktisabõ buna örnek 
olarak verilebilir. Bu durumlarda, sonraki harcamalar ilgili gayrimenkulün kayõtlõ değerine 
ilave edilir.  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mali Tablolara İlk Alõnmadan Sonraki Değerleme 
 
Uygun model seçimi  
Madde 591. İşletmeler muhasebe politikasõ olarak makul değer modeli veya 

maliyet modelinden birisini seçer ve tüm yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller için bu politikayõ 
uygular. 

Bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 
Hatalar� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümlere göre, muhasebe politikalarõnda isteğe bağlõ 
değişikliklerin sadece değişikliğin olay veya işlemlerin işletmenin mali tablolarõnda daha 
uygun gösterimini sağladõğõ durumlarda yapõlabilir. Makul değer modelinden maliyet 
modeline geçişin mali tablolarda daha uygun bir gösterim sağlama ihtimali ise son derece 
düşüktür. 
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Bu Kõsõm uyarõnca değerleme ve kamuya açõklama amacõyla tüm işletmelerin 
yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerinin makul değerlerini belirlemelerini şarttõr. Yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkullerin makul değerinin tespiti için yetki almõş ve yakõn zamanda benzer 
nitelikleri haiz bir gayrimenkulü değerlemiş olan bağõmsõz bir değerleme şirketinden yardõm 
alabilir 

Faaliyet kiralamasõ sözleşmesinde, sözleşmeye konu edilen gayrimenkulün yatõrõm 
amaçlõ gayrimenkul olarak sõnõflandõrõlmasõ halinde kiracõ bu gayrimenkulü finansal 
kiralama ile edinmiş gibi Kiralama İşlemleri� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen konuya ilişkin 
hükümlere göre muhasebeleştirir. 

 
Makul değer modeli 
Madde 592. İlk değerlemeden sonra, makul değer modelini seçen işletmeler, tüm 

yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerini bu Kõsmõn �Makul değerin güvenilir bir şekilde 
ölçülemediği haller� başlõklõ maddesinde belirtilen istisnalar hariç, makul değerle değerler. 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin makul değerindeki bir değişiklikten kaynaklanan 
kazanç veya zarar, oluştuğu dönemde net kar/zarara dahil edilir. 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkulün makul değeri genellikle piyasa değeridir. Makul 
değer, tanõmõyla mutabõk kalõnmak suretiyle, bilanço tarihinde piyasadan elde edilebilmesi 
kuvvetle muhtemel olan fiyat üzerinden hesaplanõr. Bu fiyat satõcõlar için elde edilebilen en 
iyi fiyat, alõcõlar için ise elde edilebilen en avantajlõ fiyattõr. Makul fiyatõn belirlenmesinde, 
özellikle farklõ finansman, sat ve geriye kirala anlaşmalarõ ve özel durumlar neticesinde 
oluşan fiyat artõşõ veya azalõşlarõ ya da satõş işlemiyle ilgili olan herhangi birisi tarafõndan 
tanõnan imtiyazlar dikkate alõnmaz. 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin makul değeri belirlenirken varlõğõn satõşõ veya 
başka bir şekilde elden çõkarõlõşõ esnasõnda katlanõlan işlem maliyetleri indirilmez Yatõrõm 
amaçlõ gayrimenkullerin makul değeri, önceki veya sonraki tarihler dikkate alõnmaksõzõn 
bilanço tarihi itibarõyla gerçek piyasa değerini ve durumunu yansõtmalõdõr. 

Tahmini makul değer, belirlendiği tarihe özgü bir değerdir. Piyasalar ve piyasa 
koşullarõ değiştikçe, tahmini değer değişebilir ya da doğru olmayan bir durumu yansõtabilir. 
Ayrõca, makul değerin tanõmõ bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 
etkilenmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyatta hiçbir değişiklik 
olmaksõzõn satõş sözleşmesinin tamamlandõğõ ve mübadelenin eş zamanlõ olarak 
gerçekleştirildiğini varsayar. 

Başka hususlarõn yanõsõra, yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin makul değeri, kiralama 
sözleşmeleri çerçevesinde elde edilen kira gelirleri ile cari piyasa koşullarõ altõnda, bilgili ve 
istekli taraflarõn muhtemel kiralama sözleşmelerine ilişkin kira gelirleri konusundaki piyasa 
görüşünü ortaya koyan mantõklõ ve destekleyici varsayõmlarõ da yansõtõr. 

Makul değer tanõmõnda bilgili ve istekli taraflara atõfta bulunulmaktadõr. Bu 
bağlamda, bilgili olunmasõ, alõcõ ve satõcõnõn, bilanço tarihi itibarõyla yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkulün tabiatõ ve özellikleri, bir başka deyişle mevcut ve potansiyel kullanõmõ ve 
piyasanõn durumu hakkõnda yeterince bilgi sahibi olmasõnõ ifade eder. 

Diğer taraftan, �istekli alõcõ� alõm için harekete geçen ancak almaya mecbur 
tutulmayan taraftõr. Bu alõcõ aşõrõ istekli olmadõğõ gibi belli bir fiyat seviyesinden de almaya 
kararlõ değildir. Ayrõca, istekli alõcõ hayali veya varsayõmlara dayalõ bir piyasadan ziyade 
cari piyasa gerçekleri ve beklentileri ile uyum içerisinde alõm işlemlerini gerçekleştiren 
kişidir. İstekli alõcõ, piyasa şartlarõndan daha yüksek bir fiyat ödemez. Yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkulü edinen şahõs da piyasayõ oluşturan katõlõmcõlardan biri olarak kabul edilir. 

 �İstekli satõcõ� ise, satõş için aşõrõ istekli ve belli bir fiyattan satmaya zorlanan kişi 
olmadõğõ gibi cari piyasa koşullarõnda mantõklõ olarak değerlendirilemeyecek bir fiyat 
seviyesinden satõşa hazõr olan kişi de değildir. İstekli satõcõ, fiyat ne olursa olsun, uygun bir 
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pazarlama yapõlmasõ sonrasõnda piyasada elde edilebilecek, piyasa koşullarõnda oluşan en iyi 
fiyattan yatõrõm amaçlõ gayrimenkulünü satmaya istekli olan kişidir. Burada kasdedilen 
�istekli satõcõ� varsayõmsal olduğundan, yatõrõm amaçlõ gayrimenkul edinen kişilerle ilgili 
verilere dayanan gerçek koşullar dikkate alõnmamalõdõr.  

�Uygun pazarlama�, yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin en iyi fiyattan elden 
çõkarõlmasõnõ sağlamak için en uygun şekilde piyasaya sürülmesidir. Gayrimenkullerin satõş 
için piyasaya sürülme süresi piyasa koşullarõna göre değişebilmekle birlikte bu süre, söz 
konusu gayrimenkullerin satõşõnõn varlõğõndan yeterli sayõda alõcõnõn haberdar olmasõnõ 
sağlayacak kadar uzun olmalõdõr. Sürüm müddetinin bilanço tarihinden önce gerçekleştiği 
varsayõlõr. 

Makul değerin tanõmõnda, herhangi bir dõş etkenden etkilenilmeyecek, bağõmsõz 
işlemlere atõf yapõlmaktadõr. Burada bağõmsõz işlemlerden kastedilen, işleme taraf olanlar 
arasõnda gerçek piyasayõ yansõtmayan işlem fiyatlarõnõn oluşmasõna yol açacak özel 
ilişkilerin bulunmadõğõ işlemlerdir. Böyle bir işlemin; her biri bağõmsõz olarak hareket eden 
birbirleriyle ilişkisiz taraflar arasõnda gerçekleştirildiği varsayõlõr. 

Aynõ mekanda ve konumda bulunan ve benzer kiralama işlemlerine veya diğer 
sözleşmelere konu edilen gayrimenkuller için aktif bir piyasada oluşan cari fiyatlar makul 
değer için en iyi temeli oluşturur. Gayrimenkullerin yapõsõnda, mekanõnda, konumunda, 
kiralama sözleşmesinin şartlarõnda ve diğer sözleşmelerdeki farklõlõklarõn tespitinde gerekli 
dikkat ve özen gösterilir. 

Makul değerin tespitinde aktif bir piyasanõn bulunmamasõ halinde; farklõ özellik, 
mekan ve konuma sahip gayrimenkuller için aktif bir piyasada oluşan ve farklõlõklarõ 
yansõtacak şekilde düzeltilmiş cari fiyatlar, aktifliği daha düşük piyasalarda oluşan ve 
işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren meydana gelen ekonomik değişiklikleri yansõtacak 
şekilde düzeltilmiş güncel fiyatlar ve mevcut bir kira veya benzeri sözleşmenin şartlarõ ve 
aynõ mekanda ve konumda bulunan benzer gayrimenkuller için belirlenmiş cari piyasa 
kiralarõ ile desteklenen tahmini ancak güvenilir nakit akõmlarõnõn indirgenmiş tutarlarõ ve 
nakit akõmlarõnõn zamanlamasõ ve tutarõndaki belirsizliğe ilişkin cari piyasa 
değerlendirmelerini yansõtan iskonto oranlarõ veri olarak kullanõlabilir. 

Bazõ durumlarda, bu veriler yatõrõm amaçlõ gayrimenkulün makul değerinin 
tespitinde farklõ sonuçlar doğurabilir. Uygun makul değer tahminlerinden diğerlerine 
nazaran en güvenilir olanõna ulaşmak için söz konusu farklõlõklarõn sebepleri göz önünde 
bulundurulur. 

İstisnai durumlarda, işletme yatõrõm amaçlõ gayrimenkulü ilk elde ettiğinde (veya 
mevcut bir gayrimenkul ilk defa inşaat veya geliştirmenin tamamlanmasõ sonucunda veya 
kullanõmõndaki bir değişiklikten sonra yatõrõm amaçlõ gayrimenkul haline geldiğinde), makul 
değer tahminlerindeki değişimlerin çok büyük ve makul değer sonuçlarõna ilişkin 
olasõlõklarõn değerlendirilmesinin zor olduğu durumlarda, makul değere ilişkin tek tahmin 
kullanmak yarar sağlamayabilir. Bu, gayrimenkule ait makul değerin sürekli olarak güvenilir 
bir şekilde belirlenemeyeceği anlamõna gelebilir. 

Makul değer, Varlõklarda Değer Düşüklüğü� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanan 
kullanõm değerinden farklõdõr. Makul değer, piyasa katõlõmcõlarõnõn bilgi ve tahminleri 
yanõsõra piyasa katõlõmcõlarõna ilişkin faktörleri de yansõtõr. Kullanõm değeri ise işletmelerin 
bilgi ve tahminlerini ve genel olarak başka işletmelere uygulanamayan işletmeye özgü 
faktörleri yansõtõr. (Örnek; makul değer; farklõ mekanlardaki gayrimenkullerden bir portföy 
yaratõlarak elde edilen katma değeri, diğer varlõklar ile yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller 
arasõndaki sinerjiyi, sadece mevcut malike özgü yasal haklarõ, kõsõtlamalarõ, vergi avantajõnõ 
veya yükü yansõtmaz.) 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin değeri belirlenirken mali tablolara alõnmõş 
bulunan varlõk veya yükümlülüklerin bilançoda mükerrer gösteriminden kaçõnõlõr. Şöyle ki;  
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a)Asansör veya havalandõrma gibi iç üniteler genellikle bir binanõn parçalarõ olup 
bilançoda maddi varlõklardan ziyade yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller altõnda gösterilirler. 

b)Bir ofis, mobilyalõ bir şekilde kiraya verilmişse, ofisin makul değeri genellikle 
içindeki mobilyanõn da makul değerini içerir. Mobilya yatõrõm amaçlõ gayrimenkulün makul 
değerine dahil edildiği zaman işletme mobilyayõ ayrõ bir varlõk olarak bilançosuna alamaz. 

c)Ayrõ bir varlõk ya da yükümlülük olarak mali tablolara almasõ sebebiyle, yatõrõm 
amaçlõ gayrimenkullerin makul değeri, önceden ödenmiş veya tahakkuk etmiş faaliyet 
kiralamasõ sözleşmelerinden doğan gelirleri kapsamaz. 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin makul değeri, gayrimenkulün geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesine yönelik sermaye harcamalarõnõ ve bu harcamalardan kaynaklanan 
potansiyel yararlarõ yansõtmaz. 

Bazõ durumlarda, işletmelerin yatõrõm amaçlõ gayrimenkullere ilişkin yaptõklarõ 
ödemelerin (finansal borçla ilişkilendirilenler hariç) bugünkü değerinin söz konusu 
gayrimenkulle ilgili nakit girişlerinin bugünkü değerini aşacağõ beklenir. İşletmeler, bir 
borcu kaydedip etmeme ve bu borcun değerinin nasõl ölçüleceği konularõnda  bu Tebliğin 
�Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõndan 
yararlanõrlar. 

 
Makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülememesi 
Madde 593. İşletmelerin, yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin makul değerini sürekli 

olarak güvenilir bir şekilde tespit edebileceği şeklinde tartõşmalõ bir varsayõm vardõr. Diğer 
taraftan, olağanüstü durumlarda işletmeler, yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulü ilk elde 
ettiğinde (ya da mevcut bir gayrimenkulün ilk defa inşaasõ veya geliştirilmesinin 
tamamlanmasõ sonucu ya da kullanõmdaki bir değişiklikten sonra yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkul haline geldiğinde) gayrimenkulün makul değerini sürekli bir şekilde güvenilir 
olarak tespit edemeyebilirler. Bu durum yalnõzca kõyaslanabilir piyasa işlemlerinin seyrek 
olmasõ ve makul değerin indirgenmiş nakit akõm tahminlerine dayanan yöntemler gibi 
alternatif ölçüm tahminlerinin mevcut olmadõğõ zamanlarda ortaya çõkabilir. Bu gibi 
durumlarda, işletmeler söz konusu yatõrõm amaçlõ gayrimenkulü bu Tebliğin �Maddi 
Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda yer alan referans uygulamayõ dikkate alarak değerlemelidirler. 
Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin atõk değerinin sõfõr olduğu varsayõlmalõdõr. İşletmeler 
yatõrõm amaçlõ gayrimenkulleri elden çõkarõncaya kadar bu Tebliğin �Maddi Varlõklar� 
başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümler kapsamõnda değerlendirirler. 

Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin değerlemesinde yukarõda yer verilen sebeplerden 
dolayõ bu Tebliğin �Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümleri uygulamak 
durumunda bõrakõlan işletmeler, eldeki tüm yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerini makul 
değerinden değerlerler. 

Kõyaslamaya esas teşkil edecek piyasa işlemlerinin seyrekleşmesi ya da piyasa 
fiyatlarõnõn daha nadir elde edilmeye başlanmasõ durumunda bile, işletmeler daha önce 
yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulü makul değerinden değerlemişse söz konusu gayrimenkulü 
elden çõkarõncaya ya da bu gayrimenkul sahibi tarafõndan kullanõlmaya başlanõncaya ya da 
işletmenin gayrimenkulü sonraki dönemlerde olağan iş akõşõ içerisinde satõşõ için 
geliştirmeye başlamasõna kadar geçen dönemde makul değerinden değerlemeye devam 
etmelidirler.  

 
Maliyet modeli 
Madde 594. İlk değerlemeden sonra, maliyet modelini seçen işletmeler tüm 

yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerini bu Tebliğin �Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda yer alan 
referans uygulamayõ kullanarak maliyetinin birikmiş amortisman ve birikmiş değer 
düşüklüğünden arõndõrõlmõş şekliyle değerlerler. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Gayrimenkullerin Nevi Değiştirmeleri 
 
Gayrimenkullerin nevi değiştirmeleri 
Madde 595. Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin nevi değiştirmesi ya da bir 

gayrimenkulün yatõrõm amaçlõ gayrimenkul haline gelmesi ancak aşağõdaki hallerde 
mümkündür: 

a)Yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulün sonradan sahibi tarafõndan kullanõlan 
gayrimenkul haline gelmesi, 

b)Yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulün satõş için geliştirilmeye başlanmasõ ya da 
satmak üzere stok kapsamõna alõnmasõ, 

c)Sahibi tarafõndan kullanõlan bir gayrimenkulün yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkul 
haline gelmesi, 

d)Faaliyet kiralamasõ sözleşmesinin başlatõlmasõ ya da stoklarõn yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkul haline getirilmesi, 

İnşaat veya geliştirme sonucunda gayrimenkulün yatõrõm amaçlõ gayrimenkul 
haline gelmesi. 

Yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulün stok statüsüne sokulabilmesi ancak söz konusu 
gayrimenkullerin satõlmak üzere geliştirilmeye başlanmasõyla mümkündür İşletmeler 
geliştirme yapmaksõzõn yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulü elden çõkarmaya karar 
verdiklerinde, söz konusu gayrimenkulü bilançodan çõkarõncaya kadar yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkul olarak izlemeye devam ederler ve gayrimenkulü stoklarõna dahil edemezler. 
Benzer şekilde, eğer işletmeler mevcut bir yatõrõm amaçlõ gayrimenkulü gelecekte aynõ 
amaçla kullanõm için yeniden geliştirmeye başlarsa, söz konusu gayrimenkul yatõrõm amaçlõ 
olarak kalõr ve yeniden geliştirme sürecinde sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkul 
kapsamõnda kabul edilmez. 

Maliyet modelini kullanan işletmelerin yatõrõm amaçlõ edindikleri gayrimenkullerin 
nevinin değişmesi, söz konusu gayrimenkullerin mali tablolarda izlenen değerini 
değiştirmediği gibi değerleme ya da kamuyu aydõnlatma ile ilgili hususlara da etki etmez. 
Makul değeri üzerinden izlenen yatõrõm amaçlõ gayrimenkulün, sahibi tarafõndan kullanõlan 
gayrimenkullere veya stoklara dönüşmesi durumunda, ilgili gayrimenkuller bu Tebliğin 
�Maddi Varlõklar� veya �Stoklar� başlõklõ Kõsõmlarõ uyarõnca değişimin yaşandõğõ tarihteki 
makul değer ile muhasebeleştirilir. Halihazõrda sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkullerin 
makul değer üzerinden izlenecek yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkule dönüştüğü durumlarda, 
kullanõmdaki değişikliğin olacağõ tarihe kadar bu Tebliğin �Maddi Varlõklar� başlõklõ 
Kõsmõnda yer alan hükümler uygulanõr. İşletmeler değişim tarihinde �Maddi Varlõklar� 
Kõsmõna göre bulunan kayõtlõ değer ile makul değeri arasõndaki farkõ anõlan Kõsõmda yer alan 
yeniden değerleme ile uygulamasõ aynõ olacak şekilde dikkate alõr. 

Buna göre sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkuller için, bu gayrimenkullerin 
makul değer üzerinden izlenen yatõrõm amaçlõ gayrimenkul haline geldikleri tarihe kadar 
amortisman ayrõlmasõ ve varsa meydana gelen değer düşüklüklerinin mali tablolara alõnmasõ 
zorunludur. Değişim tarihinde bu Tebliğin �Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõna göre bulunan 
kayõtlõ değer ile makul değer arasõndaki fark dikkate alõnõr. Farklõ bir açõklama olarak: 

a)Gayrimenkulün kayõtlõ değerindeki herhangi bir düşüş, dönem karõ veya zararõ 
olarak kaydedilir. Bununla birlikte, gayrimenkulün kayõtlõ değerindeki azalma 
gayrimenkulün yeniden değerlemesi sonucu oluşan fazlalõğa mahsup edilir. 

b)Gayrimenkulün kayõtlõ değerindeki herhangi bir artõş aşağõdaki şekillerde dikkate 
alõnõr: 
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       1-Söz konusu artõş, ilgili gayrimenkul için önceki dönemlere ait değer 
düşüklüklerine ulaşõncaya kadar, dönem net kar veya zararõna dahil edilir. Net dönem kar ya 
da zararõna dahil edilen tutar; kayõtlõ değeri, değer düşüklüğü zararõ söz konusu olmadõğõ 
takdirde oluşacak birikmiş amortisman düşüldükten sonraki kayõtlõ değere getirmek için 
gereken tutarõ aşmamalõdõr. 

       2-Artõşõn kalan kõsmõ yeniden değerleme değer artõşõ başlõğõ altõnda öz 
sermayeye eklenir. Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin sonradan elden çõkarõlmasõ durumunda, 
öz sermayeye dahil edilen yeniden değerleme değer artõşõ kalemi olağanüstü yedeklere 
transfer edilebilir. Ancak bu transfer gelir tablosuna yansõtõlarak yapõlamaz. 

Stoklardan çõkarõlarak makul değer üzerinden yatõrõm amaçlõ gayrimenkul olarak 
izlenecek olan gayrimenkullerde, transfer tarihindeki makul değer ile bir önceki kayõtlõ 
değeri arasõndaki fark dönemin gelir tablosuna alõnõr. Bu uygulama, stoklarõn satõşõna ilişkin 
uygulamayla tutarlõ olmalõdõr. İşletmeler kendi inşa ettikleri ve makul değer üzerinden 
izledikleri yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerinin inşaat veya geliştirmesini tamamladõklarõnda, 
gayrimenkulün bu tarihteki makul değeri ile daha önceki dönemde kayõtlõ değeri arasõndaki 
farkõ, net dönem kar veya zararõna dahil etmelidirler. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkullerin Elden Çõkarõlmasõ 
 
Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin elden çõkarõlmasõ 
Madde 596. Yatõrõm amaçlõ gayrimenkuller elden çõkarõldõklarõnda ya da sürekli 

surette kullanõmdan çekildiklerinde ve bunun sonucunda gelecekte hiçbir ekonomik fayda 
sağlamayacaklarõ anlaşõldõğõnda bilançodan çõkarõlõr. 

Yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulün elden çõkarõlmasõ satõş ya da finansal kiralama 
sözleşmesi aracõlõğõ ile yapõlabilir. İşletmeler, yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin satõş tarihini 
belirlerken, mallarõn satõşõndan elde edilen hasõlatõ mali tablolara almak için bu Tebliğin 
�Hasõlat� başlõklõ Kõsmõnda yer alan kriterleri uygular. Finansal kiralamalar ya da sat ve 
geriye kirala sözleşmeleriyle elden çõkarõlan gayrimenkullere ise bu Tebliğin �Kiralama 
İşlemleri� başlõklõ Kõsmõnda yer alan hükümler uygulanõr. Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin 
hurdaya ayrõlmasõ ya da elden çõkarõlmasõ sonucu oluşan kar veya zarar, elden çõkarma 
sonucunda elde edilen net hasõlat ile varlõğõn kayõtlõ değeri arasõndaki fark olarak tespit edilir 
ve gelir tablosuna alõnõr. Yatõrõm amaçlõ bir gayrimenkulün elden çõkarõlmasõ sonucunda elde 
edilecek hasõlat ilk olarak makul değer üzerinden mali tablolara alõnõr. Elden çõkarma 
çerçevesinde elde edilecek hasõlatõn taksitlendirilmesi durumunda ise peşin fiyatõyla mali 
tablolara alõnõr. Hasõlat tutarõnõn nominal değeri ile peşin fiyatõ arasõndaki fark, bu Tebliğin 
�Hasõlat� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca zaman orantõlõ bir şekilde faiz geliri olarak mali tablolara 
alõnõr.   

İşletmeler yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerini elden çõkardõktan sonraki 
yükümlülüklerine bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ 
Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnõ veya konuya ilişkin bir başka Kõsmõ uygular. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamuyu Açõklanacak Hususlar 
 
Makul değer ve maliyet modeli 
Madde 597. Aşağõda belirtilen kamuyu aydõnlatma yükümlülükleri bu Tebliğin 

�Kiralama İşlemleri� başlõklõ Kõsmõna ek niteliğindedir. Anõlan Kõsma göre, yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkullerin sahibi faaliyet kiralamasõnda kiralayan sõfatõyla, finansal kiralamaya konu 
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gayrimenkulü elinde tutan işletmeler kiracõ sõfatõyla ve faaliyet kiralamasõ sözleşmesi 
imzaladõklarõ durumlarda kiralayan sõfatõyla kamuya açõklama yapar. 

İşletmeler aşağõdaki hususlarõ kamuya bildirmekle yükümlüdürler: 
a)Net bir ayrõm yapõlmasõnõn zor olduğu durumlarda, işletmelerin ellerinde 

bulundurduklarõ gayrimenkullerin yatõrõm amaçlõ mõ kullanõldõğõ, sahibi tarafõndan 
kullanõlan gayrimenkul kapsamõnda mõ olduğu ya da olağan iş akõşõ çerçevesinde satõlmak 
üzere mi elde tutulduğunu ortaya koyabilmek için kullandõklarõ kriter; 

b)Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin makul değerinin belirlenmesinde uygulanan 
metotlar ve önemli varsayõmlar, makul değerin belirlenmesinin piyasa faktörü tarafõndan 
desteklenip desteklenmediği ya da gayrimenkulün özelliğinden ve karşõlaştõrõlabilir piyasa 
verilerinin eksik olmasõndan dolayõ ağõrlõklõ olarak diğer faktörlere (ki bu faktörler de 
kamuya açõklanmalõdõr) mi dayandõrõldõğõnõ içeren ifade, 

c)Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin makul değerinin (mali tablolarda açõklandõğõ 
veya kamuya duyurulduğu gibi) belirlenmesinde yetkili ve son zamanlarda söz konusu 
yatõrõm amaçlõ gayrimenkul ile aynõ kategoride değerlendirilebilecek bir gayrimenkulü 
değerlemiş olan bağõmsõz bir ekspertiz şirketinden ne derece faydalanõldõğõ, bu şekilde bir 
değerlemenin hiç yapõlmadõğõ durumlarda da mutlaka kamuya açõklama yapõlmalõdõr. 

d)Gelir tablosunda yer alan; yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerden elde edilen kira 
gelirleri ve dönem boyunca kira geliri elde edilen veya edilmeyen yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkullerden kaynaklanan bakõm ve onarõm dahil tüm doğrudan faaliyet giderleri. 

e)Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin satõlabilirliği üzerindeki kõsõtlarõn varlõğõ ve 
miktarlarõ ile elden çõkarmadan kaynaklanan gelirler ve bu gelirlerin tahsil kabiliyeti. 

f)Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin satõn alma, inşa etme ya da geliştirme, bakõm, 
onarõm veya iyileştirme sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler. 

 
Makul değer modeli 
Madde 598. Bir önceki madde hükümleri ile zorunlu tutulan açõklamalara ilaveten, 

yine bu Kõsmõn �Makul değer modeli� başlõklõ maddesinde belirtilen makul değer modelini 
kullanan işletmeler dönem başõ ve sonu itibarõyla kayõtlõ değerlerindeki değişmenin 
mutabakatõnõ aşağõdakileri gösterecek şekilde kamuya duyurmak zorundadõrlar; 

a)Ayrõ ayrõ olmak üzere iktisaplardan kaynaklananlar ile aktifleştirme sonrasõndaki 
harcamalardan kaynaklanan eklemeler; 

b)İşletme birleşmelerindeki devralmalar sonucu oluşan eklemeler; 
c)Elden çõkarmalar; 
d)Makul değerdeki düzeltmelerden kaynaklanan net kazanç veya kayõplar; 
e)Yabancõ işletmenin mali tablolarõnõn çevrimi sõrasõnda oluşan net kur farklarõ; 
f)Stoklar ile sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkuller arasõndaki nevi değişimleri  
g)Diğer hareketler. 
Güvenilir bir makul değerin bulunmamasõ sebebiyle işletmelerin yatõrõm amaçlõ 

gayrimenkullerini bu Tebliğin �Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsmõndaki temel yöntemi 
kullanarak değerlediği istisnai durumlarda , yukarõda zorunlu tutulan mutabakat kapsamõnda 
söz konusu yatõrõm amaçlõ gayrimenkullere ilişkin tutarlar diğer yatõrõm amaçlõ 
gayrimenkullere ilişkin tutarlardan ayrõ bir şekilde kamuya duyurulmalõdõr. İşletmeler ilave 
olarak; 

a) Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerinin tanõmõnõ, 
b) Makul değerin neden güvenilir olarak ölçülemediğine ilişkin açõklamalarõnõ, 
c) Mümkünse makul değer tahminlerine ilişkin tahmin aralõklarõnõ, 
d) Makul değer ile izlenmeyen gayrimenkullerinin elden çõkarmalarõnõ; 
         1-İşletmelerin makul değer üzerinden izlemedikleri yatõrõm amaçlõ 

gayrimenkullerin, elden çõkarma sebeplerini, 
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         2- Söz konusu yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerin satõş anõndaki kayõtlõ değerini, 
         3-Elde edilen kazanç veya kaybõn tutarõnõ, 
kamuya açõklamak zorundadõrlar. 
 
Maliyet modeli 
Madde 599. Bu bölümün ilk maddesi ile zorunlu tutulan bildirim yükümlülüğüne 

ilaveten, bu Kõsmõn �Maliyet modeli� başlõklõ maddesinde belirtilen maliyet modelini 
uygulayan işletmeler ayrõca;, 

a)Kullandõklarõ amortisman metotlarõnõ, 
b)Faydalõ ömürleri ya da kullanõlan amortisman oranlarõnõ, 
c)Dönem başõ ve sonu itibarõyla kayõtlõ gözüken brüt değer ile birikmiş değer 

düşüklüğü ve birikmiş amortisman tutarõnõ, 
d)Aşağõdakileri gösterecek şekilde dönem başõ ve sonu itibarõyla kayõtlõ 

değerlerindeki değişmenin mutabakatõnõ;  
       1-Ayrõ ayrõ olmak üzere iktisaplardan kaynaklananlar ile aktifleştirme 

sonrasõndaki harcamalardan kaynaklanan eklemeleri; 
       2-İşletme birleşmelerindeki devralmalar sonucu oluşan eklemeleri; 
       3-Elden çõkarmalarõ; 
       4-İtfa; 
       5-Dönem içinde gerçekleşen değer düşüklüğünden ve/veya önceki dönemde 

ayrõlan değer düşüklüğünün iptalinden kaynaklanan net kazanç veya kayõplarõ; 
       6-Yabancõ para cinsinden bir varlõğõn finansal tablolara aktarõlmasõ sõrasõnda 

oluşan net kur farklarõnõ; 
       7-Stoklar ile sahibi tarafõndan kullanõlan gayrimenkuller arasõndaki nevi 

değişimlerini ve 
       8-Diğer hareketleri 
e)İşletmelerin yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerinin değerini güvenilir bir şekilde 

belirleyemedikleri istisnai durumlarda; yatõrõm amaçlõ gayrimenkulün makul değerine 
ilişkin, 

        1-Yatõrõm amaçlõ gayrimenkullerinin tanõmõnõ; 
        2-Makul değerin neden güvenilir olarak ölçülemediğine ilişkin açõklamalarõnõ; 
        3-Mümkünse makul değer tahminlerine ilişkin tahmin aralõklarõnõ 
kamuya açõklamak zorundadõrlar. 
 

YİRMİSEKİZİNCİ KISIM 
KURUM KAZANCI ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİLER 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar  
 
Amaç  
Madde 600. Bu Kõsmõn amacõ, kurum kazancõ üzerinden hesaplanan vergilerin 

mali tablolara yansõtõlmasõna ilişkin esaslarõ belirlemektir.  
 
Kapsam  
Madde 601. İşletmeler, yerli ve yabancõ vergi mevzuatõ çerçevesinde 

vergilendirilebilir kurum kazancõ üzerinden hesaplanan vergiler ile iştirak, bağlõ ortaklõk ve 
müşterek yönetime tabi teşebbüslerin kar dağõtõmõ yapmalarõ halinde ortaya çõkacak 
stopajlarõn mali tablolara yansõtõlmasõnda bu Kõsõmda yer alan hükümlere uyarlar.  
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Tanõmlar 
Madde 602. Bu Kõsõmda geçen;  
Ticari kar (ticari zarar); Vergiden önceki dönem karõnõ (zararõnõ),  
Mali kar: Vergi mevzuatõ çerçevesinde tespit olunan, üzerinden kurumlar 

vergisinin ödeneceği karõ, 
Mali zarar: Vergi mevzuatõ çerçevesinde tespit olunan ve ileriki yõllarda kurum 

kazancõndan indirilebilecek olan dönem zararõnõ, 
Cari dönem vergisi: Dönemin mali karõ (mali zararõ) üzerinden ödenecek (geri 

kazanõlabilir) vergi tutarõnõ, 
Ertelenen vergi yükümlülükleri: Vergilendirilebilir geçici farklar nedeniyle 

gelecek dönemlerde ödenecek vergi tutarõnõ,   
Ertelenen vergi varlõklarõ: 
a) İndirilebilir geçici farklar, 
b) Kullanõlmayan mali zararlarõn ileriye doğru taşõnmasõ, 
c) Kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõnõn ileriye doğru taşõnmasõ, 
nedenleriyle, gelecek dönemlerde geri kazanõlabilir vergi tutarõnõ,   
Geçici farklar: Bir varlõğõn/ yükümlülüğün bilançodaki kayõtlõ değeri ile vergi 

değeri arasõndaki farkõ, 
Geçici farklar iki şekilde ortaya çõkabilir; 
a)Vergilendirilebilir geçici farklar: varlõğõn/yükümlülüğün kayõtlõ değerinin geri 

kazanõldõğõ/vadesi gelip ödendiği dönemlerde mali karõn (mali zararõn) tespitinde vergi 
matrahõna dahil edilecek geçici farklar; veya, 

b)İndirilebilir geçici farklar: bir varlõğõn/yükümlülüğün kayõtlõ değerinin geri 
kazanõldõğõ/vadesi gelip ödendiği dönemlerde mali karõn (mali zararõn) tespitinde vergi 
matrahõnõ azaltacak geçici farklar. 

Vergi değeri: Vergi düzenlemeleri çerçevesinde bir varlõk veya yükümlülük ile 
ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahõnõ etkileyecek tutarõ,  

Vergi gideri: Cari dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi giderini,  
Vergi geliri: Cari dönemin vergi geliri ile ertelenmiş vergi gelirini, 
Makul değer; Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 

etkilenmeyecek şartlar altõnda, bir varlõğõn el değiştirebileceği tutarõ,  
Fonksiyonel para birimi: İşletmenin faaliyetlerinin en önemli kõsmõnõ yürüttüğü 

ekonomik çevrenin para birimi, 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vergi Değeri ve Cari Dönem Vergi Yükümlülükleri  ile 

Varlõklarõnõn Muhasebeleştirilmesi  
 
Vergi değeri  
Madde 603. Bir varlõğõn vergi değeri (vergi matrahõna dahil edilecek tutarõ), 

gelecekte bu varlõkla ilgili vergilendirilebilir ekonomik faydalar dolayõsõyla  vergi 
matrahõndan indirilebilir tutardõr. Bu ekonomik faydalarõn gelecekte  vergi matrahõna dahil 
edilmemesi durumunda varlõğõn kayõtlõ değeri vergiye tabi değerine eşittir. 

Bir yükümlülüğün vergi değeri, yükümlülüğün kayõtlõ değerinden gelecek 
dönemlerde söz konusu yükümlülük kapsamõnda vergilendirme bakõmõndan indirilebilecek 
tutarõn düşülmesiyle elde edilen tutardõr. Peşin tahsil edilen gelirlerden kaynaklanan 
yükümlülüğün vergi değeri, yükümlülüğün kayõtlõ değerinden gelecek dönemlerde vergiye 
tabi olmayacak kõsmõnõn indirilmesiyle bulunan tutardõr. 
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Vergi mevzuatõnõn daha sonraki bir tarihte bir gider olarak kabul edeceği bazõ 
tutarlar bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanmõş mali tablolarda bir varlõk veya yükümlülük olarak 
yer almayabilir. Bu gibi durumlarda, vergiden indirilecek tutar ile ilgili varlõğõn bilançodaki 
kayõtlõ değeri (bu gibi durumlarda sõfõr) arasõndaki fark indirilebilir geçici farklarõ 
oluşturmakta olup, bununla ilgili tutar ertelenmiş vergi varlõğõ olarak mali tablolara alõnõr.  

Bir varlõğõn veya yükümlülüğün vergi değerinin açõk olmadõğõ hallerde ertelenmiş 
vergi yükümlülüğü veya varlõğõ oluşturulur: varlõk veya yükümlülüğün kayõtlõ değerinin geri 
kazanõlmasõnõn veya ifa edilmesinin, gelecekteki vergi ödemelerini, bu tür bir geri kazanma 
veya ifanõn herhangi bir vergi sonucu yaratmadõğõ duruma göre, artõrmasõ (azaltmasõ) 
kuvvetle muhtemel ise, bu Kõsõmda düzenlenen istisnai haller hariç, ertelenen vergi 
yükümlülüğü (ertelenen vergi varlõğõ)  kayõtlara alõnõr.  

Konsolide mali tablolarda, geçici farklar, konsolide mali tablolardaki varlõk ve 
yükümlülüklerin kayõtlõ değerlerinin, ilgili vergi değerleriyle karşõlaştõrõlmasõ suretiyle tespit 
edilir. İlgili vergi değerinin tespitinde, konsolidasyona dahil işletmelerin vergi 
beyannamelerini verdikleri ülkelerin mevzuatõ dikkate alõnõr.  

 
Cari dönem vergi varlõk ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi   
Madde 604. Cari dönem ile önceki dönemlere ilişkin vergiler, ödenmediği sürece, 

"yükümlülük" olarak kaydedilir. Cari dönem ve önceki dönem vergi borçlarõna mahsuben 
yapõlan ödemelerin söz konusu dönemlere ilişkin vergi borcu tutarõnõ aşmasõ durumda, aşan 
kõsõm "varlõk" olarak kaydedilir. 

Önceki dönemin mali geliri neticesinde cari dönemde ödenmesi gereken vergiden 
indirim sağlayacak şekilde  geriye taşõnabilen bir mali zarardan sağlanabilecek vergi 
indirimi söz konusu mali zararõn gerçekleştiği dönemde "varlõk" olarak kayõtlara yansõtõlõr. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ertelenen Vergi Yükümlülüklerinin ve Varlõklarõnõn  Muhasebeleştirilmesi  
 
Vergilendirilebilir geçici farklar  
 Madde 605. Aşağõdaki durumlardan kaynaklananlar hariç, vergilendirilebilir 

geçici farklarõn ortaya çõktõğõ durumlarda ertelenmiş vergi yükümlülüğü mali tablolara alõnõr: 
a)İtfasõna vergi mevzuatõnõn müsaade etmediği şerefiye, 
b)İşletme birleşmeleri dõşõnda, hem ticari hem de mali kar veya zararõ etkilemeyen 

varlõk veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alõnmasõ. 
Ancak, bağlõ ortaklõklara ve iştiraklere yapõlan yatõrõmlar ile müşterek yönetime 

tabi teşebbüslerdeki haklarla ilgili vergilendirilebilir geçici farklara ilişkin ertelenen vergi 
yükümlülüğü, bu Kõsõmdaki ilgili hükümler uyarõnca işleme tabi tutulur. 

Bir varlõğõn bilançoda izlenen kayõtlõ değerinin gelecekte ekonomik fayda şeklinde 
işletme tarafõndan geri kazanõlabileceği varsayõldõğõndan, bu varlõğõn kayõtlõ değerinin vergi 
değerini aşmasõ durumunda, vergilendirilebilir ekonomik faydanõn miktarõ, vergiden 
indirilebilecek tutarõ aşacaktõr. Bu fark, vergilendirilebilir geçici bir fark olup, gelecek 
dönemde bu şekilde ödenmesi gerekli vergilerin tutarõ, bu Kõsõmda istisna edilmiş hususlar 
hariç, ertelenmiş vergi yükümlüğü olarak mali tablolara alõnõr. 

Geçici farklar, bir dönemin ticari karõna dahil edilen gelir veya giderin farklõ bir 
dönemin mali karõna dahil edilmesinden kaynaklanabilir. Zamanlama farklõlõğõndan 
kaynaklanan bu tür geçici farklar vergilendirilebilir geçici farklarõ teşkil etmekte olup, 
bundan kaynaklanan tutarlar ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak mali tablolara alõnõr. Bu 
tür geçici farklara ilişkin örneklere aşağõda yer verilmiştir;  

a)Tahakkuk esasõna göre ticari kara dahil edilen, ancak nakit olarak tahsil 
edildiğinde mali kara  dahil edilecek faiz geliri.  
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b)Mali karõn  tespitinde kullanõlan amortisman oranõnõn, ticari karõn  tespitinde 
kullanõlandan farklõ olmasõ. 

c)Aktifleştirilen ve gelecek dönemlerin ticari karõnõn tespitinde itfa edilecek olan, 
ancak oluştuğu dönemdeki mali karõn tespitinde indirim konusu yapõlan geliştirme giderleri. 

Geçici farklar aşağõdaki durumlarda da ortaya çõkar;  
a)İktisap şeklindeki bir birleşmenin maliyetinin, elde edilen varlõk ve 

yükümlülüklere, makul değerleri esas alõnarak dağõtõldõğõ, ancak bu dağõtõmõn vergilendirme 
bakõmõndan yapõlmadõğõ durum.  

b)Yeniden değerleme veya bir varlõğõn makul değeri ile değerlendiği, ancak benzer 
bir düzeltmenin vergilendirme bakõmõndan yapõlmadõğõ durum. 

c)Konsolidasyonda pozitif şerefiye veya negatif şerefiyenin ortaya çõktõğõ durum.  
d)Bir işletmenin vergiye tabi olmayan devlet yardõmõndan yararlandõğõ durumda 

olduğu gibi, bir varlõğõn veya yükümlülüğün ilk defa mali tablolara alõndõğõ tarihteki vergi 
değerinin, bu Tebliğ uyarõnca belirlenen tutarõndan farklõlaştõğõ durum. 

e)Bağlõ ortaklõk, ve iştiraklerdeki yatõrõmõn veya müşterek yönetime tabi 
teşebbüslerdeki haklarõn kayõtlõ değerinin, yatõrõmõn veya hakkõn vergi değerinden farklõ 
olduğu durum. 

 
İşletme birleşmeleri 
Madde 606. İşletme birleşmelerinde, vergi mevzuatõnõn varlõklarõn makul değerleri 

üzerinden gösterimin kabul etmediği durumlarda, vergilendirilebilir geçici farklar oluşur ve 
bu tutarlar üzerinden hesaplanmõş ertelenmiş vergi şerefiyeyi etkiler. 

 
Pozitif şerefiye 
Madde 607. Pozitif şerefiye ile ilgili vergilendirilebilir geçici farklar nedeniyle 

ortaya çõkacak ertelenmiş vergi yükümlülükleri mali tablolara alõnmaz. 
 
Yüksek enflasyon dönemleri 
Madde 608. Parasal olmayan varlõklar bu Tebliğin �Yüksek Enflasyon 

Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesi� başlõklõ Kõsmõ uyarõnca cari satõn alma gücü 
cinsinden ifade edilir ve vergisel amaçlõ herhangi bir düzeltme yapõlmaz. Düzeltme 
işleminden kaynaklanan ertelenmiş vergi gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Düzeltme işlemine 
ilaveten parasal olmayan varlõk ayrõca yeniden değerleniyorsa, yeniden değerlemeye ilişkin 
ertelenmiş gelir öz sermaye ile; düzeltme işlemine ilişkin ertelenmiş vergi ise gelir tablosu 
ile ilişkilendirilir. 

 
Varlõklarõn makul değeri ile izlenmesi 
Madde 609. Bu Tebliğin izin verdiği durumlarda, varlõklarõn makul değerleri 

üzerinden değerlendirildiği, ve bu değerleme işleminin vergi mevzuatõ bakõmõndan kabul 
edilmediği durumlarda da vergilendirilebilir geçici farklar oluşur. Bu farklar nedeniyle 
hesaplanacak ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlõğõ mali tablolara alõnõr. 

 
İndirilebilir geçici farklar  
Madde 610. Aşağõdaki hususlar nedeniyle ortaya çõkanlar hariç, indirilebilir geçici 

farklarõn oluştuğu durumlarda, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanõn kuvvetle muhtemel olmasõ şartõyla, ertelenmiş vergi bir varlõk olarak mali 
tablolara alõnõr: 

a)Bu Tebliğin �İşletme Birleşmeleri� Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde 
ertelenmiş gelir olarak işleme tabi tutulan negatif şerefiye, 
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b)İşletme birleşmesi ile ilgili olmayan ve işlem tarihi itibarõyla ticari veya mali kar 
veya zararõ etkilemeyen işlemler neticesinde oluşan varlõk veya yükümlülüğün ilk defa 
kayõtlara alõnmasõ. 

Ancak, bağlõ ortaklõklarda, iştiraklerde veya müşterek yönetime tabi işletmelerle 
ilgili indirilebilir geçici farklar bu Kõsõmdaki ilgili hükümler uyarõnca ertelenmiş vergi 
varlõğõ hesaplamasõna tabi tutulur. 

Bir yükümlülüğün mali tablolarda izlenmesi, bunun kayõtlõ değerinin gelecek 
dönemlerde  ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletmeden çõkmasõ suretiyle ifa edilmesini 
zorunlu kõlar. İşletmeden bu şekilde çõkan kaynaklarõn tamamõnõn veya bir bölümünün 
yükümlülüğün kayõtlara alõndõğõ dönemden sonraki bir dönemin mali karõnõn tespitinde 
indirim konusu yapõlabildiği durumlarda yükümlülüğün kayõtlõ değeri ile vergi değeri 
arasõnda geçici bir fark ortaya çõkar. Bunun sonucunda, yükümlülüğün gelecek dönemlerin 
mali karõnõn tespitinde indirim konusu yapõlabilmesinin imkan dahilinde olduğu dönemde 
geri kazanõlabilecek vergilerle ilgili olarak cari dönemde bir ertelenmiş vergi varlõğõ 
oluşturulur. Benzer şekilde, bir varlõğõn kayõtlõ değeri, vergi değerinden daha düşükse, bu 
fark nedeniyle gelecek dönemlerde geri kazanõlabilecek vergiler kadar bir  ertelenen bir 
vergi varlõğõ mali tablolara alõnõr.  

Ertelenen vergi varlõğõ doğuran indirilebilir geçici farklara ilişkin örneklere aşağõda 
yer verilmiştir; 

a)İşletmelerin çalõşanlarõna hizmetlerinin bitiminde veya bitiminden sonra sağlanan 
faydalara ilişkin giderler, ticari karõn (ticari zararõn) tespitinde gider olarak dikkate alõnõrken, 
mali karõn tespitinde ancak işletme tarafõndan ödendiğinde indirim konusu yapõlabilir. Söz 
konusu karşõlõklarõn bu Tebliğ uyarõnca bulunmuş kayõtlõ değeri ile vergi değeri (bu tutar 
sõfõr olmaktadõr) arasõndaki fark indirilebilir geçici fark olup, kõdem tazminatlarõ 
ödendiğinde mali kardan bir indirim şeklinde işletmeye ekonomik fayda sağlanacağõndan, 
bu tür bir indirilebilir geçici fark nedeniyle oluşan  ertelenen bir vergi varlõğõ  mali tablolara 
alõnõr. 

b)Gerçekleştiği dönemin ticari karõnõn (ticari zararõnõn) tespitinde gider olarak 
kaydedilen ancak vergi mevzuatõ çerçevesinde daha sonraki bir döneme kadar mali karõn 
(mali zararõn) tespitinde indirim konusu yapõlamayan giderlerin olduğu durumlarda, gelecek 
dönemlerde indirim konusu yapõlabilecek söz konusu giderlerin vergi değeri ile kayõtlõ 
değeri arasõndaki fark, ertelenen vergi varlõğõ oluşturacak indirilebilir geçici bir farktõr.  

c)İktisap şeklindeki bir birleşmede, iktisabõn maliyetinin, devir tarihindeki makul 
değerler esas alõnarak, elde edilen varlõk ve yükümlülüklere dağõtõldõğõ durumda, devralma 
sonucunda mali tablolara alõnan bir yükümlülükle ilgili söz konusu maliyetlerin mali karõn 
belirlenmesinde indirilmediği durumlarda, ertelenen vergi varlõğõna neden olan indirilebilir 
bir geçici fark söz konusudur. Elde edilen bir varlõğõn makul değerinin vergi değerinden 
daha düşük olduğu durumlarda da ertelenen vergi varlõğõ doğar. Bu gibi durumlarda, ortaya 
çõkan ertelenen vergi varlõğõ şerefiyeyi etkiler.  

d)Makul değer üzerinden taşõnan veya yeniden değerlenen varlõklarõn, vergi 
mevzuatõ açõsõndan benzer düzeltme işlemine tabi tutulmadõğõ durumlarda; varlõğõn vergi 
değeri, kayõtlõ değerini aşõyorsa, indirilebilir geçici fark ortaya çõkar. 

İndirilebilir geçici farklar, gelecek dönemlerin mali karõnõn tespitinde bu tutarlarõn 
indirilmesi suretiyle kapatõlõr. İndirilebilir geçici farklar ile ilgili ertelenen vergiler ancak söz 
konusu indirilebilir geçici farklarõn ileride indirilebileceği bir mali karõn muhtemel olmasõ 
durumunda varlõk olarak mali tablolara alõnõr.  

İndirilebilir geçici farklar ile vergilendirilebilir geçici farklarõn aynõ işletmenin aynõ 
ülkedeki işlemleri ve aynõ vergi otoritesi ile ilgili olmasõ kaydõyla, hem indirilebilir geçici 
farklarõ hem de vergilendirilebilir geçici farklarõ olan işletmelerde, eğer yeterli 
vergilendirilebilir bir geçici fark varsa bu farklarõn; 
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a)İndirilebilir geçici farklarõn kapanmasõ beklenen dönemle aynõ dönemde, veya 
b)Ertelenmiş vergi varlõklarõndan kaynaklanan mali zararõn ileriye veya geriye 

taşõnabileceği dönemlerde  
kapanmasõ bekleniyorsa, indirilebilir geçici farklardan faydalanmaya yetecek kadar 

mali karõn oluşacağõ muhtemel kabul edilir ve bununla ilgili ertelenmiş vergi varlõklarõ, 
indirilebilir vergi farkõnõn ortaya çõktõğõ dönemde mali tablolara alõnõr.  

İndirilebilir geçici farklar ile vergilendirilebilir geçici farklarõn aynõ işletmenin aynõ 
ülkedeki işlemleri ve aynõ vergi otoritesi ile ilgili olmasõ kaydõyla, yeterli vergilendirilebilir 
geçici farklarõn olmadõğõ durumda ise, ertelenen vergi varlõğõ aşağõdaki koşullarõn varlõğõ 
halinde kayõtlara yansõtõlõr.  
 a) İndirilebilir geçici farklõlõğõn kapanmasõnõn beklendiği dönemde (veya ertelenen 
vergi varlõğõndan kaynaklanan bir mali zararõn geriye veya ileriye doğru taşõnabildiği 
dönemlerde) yeterli mali kara sahip olunmasõnõn kuvvetle muhtemel olmasõ. (Gelecek 
dönemlerde yeterli mali karõn oluşup oluşmayacağõnõn değerlendirilmesinde, gelecek 
dönemlerde ortaya çõkmasõ beklenen indirilebilir geçici farklardan kaynaklanan 
vergilendirilebilir tutar ihmal edilir. ) veya, 

b) İşletmenin, uygun dönemlerde mali kar yaratmayõ sağlayacak vergi planlama 
fõrsatlarõna sahip olmasõ.  

Vergi planlama fõrsatlarõ, bir işletmenin, bir mali zararõnõ veya vergi indirim ve 
istisnalarõnõ ileri taşõyabileceği son tarihten önceki bir dönemde, vergilendirilebilir gelir 
yaratmak veya vergilendirilebilir geliri artõrmak için yapacağõ faaliyetlerdir. Örnek: 

a)Tahsil veya tahakkuk bazõnda vergilendirilen faiz gelirine sahip olma yöntemi 
seçilerek,  

b)Mali kardan indirilebilecek belirli indirimlere ilişkin haklar ertelenerek, 
c)Değeri artan ancak vergi değeri bu tür değer artõşlarõnõ yansõtacak şekilde 

düzeltilmeyen varlõklar satõlarak ve geri kiralanarak; ve 
d)Vergilendirilebilir gelir yaratmayan bir varlõk satõlarak ve vergilendirilebilir gelir 

yaratan diğer bir varlõk satõn alõnarak,  
mali kar yaratõlabilir veya artõrõlabilir. 
Vergi planlama fõrsatlarõnõn kullanõmõ suretiyle mali karõn ileri bir dönemden daha 

önceki bir döneme alõndõğõ durumda da, mali zararõn veya bir vergi indirim ve istisnasõnõn 
ileriye doğru taşõnmasõndan fayda sağlanmasõ, gelecekte mali kar elde edilip 
edilemeyeceğine bağlõdõr.  

Son dönemlerini zararla sonuçlandõran işletmeler, �Kullanõlmayan mali zararlar ile 
kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõ� maddesinde yer verilen esaslar çerçevesinde 
işlem yapar.  

 
Negatif şerefiye 
Madde 611. Negatif şerefiye ile ilgili indirilebilir geçici farklar nedeniyle ortaya 

çõkacak ertelenmiş vergi varlõklarõ mali tablolara alõnmaz. 
 
Kullanõlmayan mali zararlar ile kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõ  
Madde 612. Kullanõlmayan mali zararlar ile kullanõlmayan vergi indirim ve 

istisnalarõndan yararlanõlabilecek düzeyde mali karõn oluşmasõ muhtemel olduğu ölçüde, 
kullanõlmayan mali zararlar ile kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõnõn ileriye doğru 
taşõnmasõ ile ilgili olarak bir ertelenen vergi varlõğõ kayõtlara yansõtõlõr.  

Kullanõlmayan mali zararlar ile kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõnõn ileriye 
doğru taşõnmasõndan kaynaklanan ertelenen vergi varlõğõnõn kayõtlara yansõtõlma kriteri, 
indirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varlõğõnõn kayõtlara yansõtõlmasõna 
ilişkin kriter ile aynõdõr. Son dönemlerini zararla sonuçlandõrmõş olan işletmeler, 
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kullanõlmayan mali zarardan veya kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõndan 
faydalanmaya yetecek kadar  yeterli mali karõn oluşacağõ konusunda ikna edici bir kanõt 
sunabilmeleri veya yeterli vergilendirilebilir geçici farklarõn bulunmasõ halinde, 
kullanõlmayan mali zararõndan veya kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõndan 
kaynaklanan ertelenen bir vergi varlõğõnõ mali tablolara alõr. Bu tür durumlarda, ertelenen 
vergi varlõğõnõn tutarõ ve söz konusu varlõğõn kayõtlara yansõtõlmasõnõ destekleyen kanõtõn 
niteliği hakkõnda mali tablo dipnotlarõnda açõklama yapõlõr.  

Kullanõlmayan mali zararlar veya kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõndan 
yararlanõlabilecek düzeyde bir mali karõn oluşma olasõlõğõnõn değerlendirilmesinde, 
aşağõdaki kriterler dikkate alõnõr.  

a)İşletmenin, aynõ ülke ile ilgili kullanõlmayan mali zararlarõ ve kullanõlmayan 
vergi indirim ve istisnalarõndan yararlanõlabilecek mali kar yaratacak düzeyde 
vergilendirilebilir geçici farklara sahip olup olmadõğõ,  

b)İşletmenin, kullanõlmayan mali zararlar veya kullanõlmayan vergi indirim ve 
istisnalarõnõn kullanõm süreleri dolmadan önce, mali kara sahip olmasõnõn muhtemel olup 
olmadõğõ,  

c)Kullanõlmayan mali zararlarõn nedenlerinin belirlenebilir olmasõ ve bunun 
tekrarlanmasõnõn beklenip beklenmediği, 

d)Kullanõlmayan mali zararlar veya kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõnõn 
kullanõlabileceği dönemde mali kar yaratacak vergi planlama fõrsatlarõnõn işletme açõsõndan 
mümkün olup olmadõğõ. 

Kullanõlmayan mali zararlar veya kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõndan 
yararlanõlabilecek düzeyde mali bir karõn oluşmasõ muhtemel değilse, ertelenen vergi alacağõ 
mali tablolara alõnmaz.  

 
Mali tablolara alõnmayan ertelenen vergi varlõğõnõn gözden geçirilmesi 
Madde 613. İşletme, her bilanço tarihi itibariyle, kayõtlara yansõtõlmayan ertelenen 

vergi varlõğõnõ yeniden gözden geçirir. Gelecekte elde edilecek mali karõn ertelenen vergi 
varlõğõnõn kazanõlmasõna imkan vermesinin muhtemel olmasõ durumunda, önceki 
dönemlerde kayõtlara yansõtõlmayan ertelenen vergi varlõğõ kayõtlara yansõtõlõr. Ayrõca, 
ertelenen vergi varlõğõ, işletme birleşme tarihinde ve bu tarihi takip eden dönemlerde 
yeniden gözden geçirilir.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlõ Ortaklõklar ve İştiraklerdeki Yatõrõmlar İle Müşterek Yönetime Tabi 
Teşebbüslerdeki Haklar  Nedeniyle Ortaya Çõkabilecek Ertelenen Vergi 
Yükümlülükleri ve Ertelenen Vergi Varlõklarõnõn Muhasebeleştirilmesi  
 
Bağlõ ortaklõklar ve iştiraklerdeki yatõrõmlar ile müşterek yönetime tabi 

teşebbüslerdeki haklar  
Madde 614. İştirakler, bağlõ ortaklõklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerle 

ilgili geçici farklar; ana ortaklõğõn veya iştirakte bulunan ortaklõğõn mali tablolarõnda bu 
ortaklõklarõn veya işletmelerin kayõtlõ değerinin vergi değerinden farklõ olduğu durumlarda 
ortaya çõkar. Bu tür farklarõ yaratan durumlara ilişkin örneklere aşağõda yer verilmiştir. 

a)Bağlõ ortaklõklar, iştirakler ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin birikmiş 
karlarõnõn bulunmasõ,  

b)Bir ana ortaklõk ile bağlõ ortaklõğõnõn farklõ ülkelerde yerleşik olduğu durumda, 
döviz kurlarõndaki değişiklikler,  

c)Bir iştirakteki bir yatõrõmõn kayõtlõ değerinin geri kazanõlabilir tutara indirilmiş 
olmasõ. 
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Ana ortaklõğõn konsolide olmayan mali tablo düzenlemesi ve bu mali tablolarda 
iştirak, bağlõ ortaklõk veya müşterek yönetime tabi ortaklõğõn maliyet veya başka bir değer 
üzerinden gösterilmesi durumunda,  konsolide mali tablolardaki geçici farklar ile konsolide 
olmayan mali tablolardaki geçici farklar farklõ olarak gerçekleşecektir.  

 
Ertelenen vergi yükümlülüğünün kayõtlara yansõtõlmasõnõ gerektiren 

durumlar  
Madde 615. Bir işletme, aşağõda sõralanan her iki koşulun sağlandõğõ durum hariç 

olmak üzere, bağlõ ortaklõklarõ ve iştiraklerindeki yatõrõmlar ve müşterek yönetime tabi 
teşebbüslerdeki haklarõ ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenen vergi 
yükümlülüğünü kayõtlara yansõtõr.  

a)Ana ortaklõk, iştirak eden veya risk sermayedarõ, geçici farklarõn kapatõlma 
zamanõnõ kontrol edebiliyorsa; ve, 

b)Geçici farklõlõğõn, öngörülebilir bir sürede kapanmasõ muhtemel değil ise. 
Bir ana ortaklõğõn, bağlõ ortaklõğõnõn temettü politikasõnõ kontrol ettiği durumda, 

ana ortaklõğõn söz konusu bağlõ ortaklõktaki yatõrõmla ilgili geçici farklarõn kapanma  
zamanõnõ kontrol edebildiği kabul edilir. Ana ortaklõğõn, bu karlarõn öngörülebilir bir sürede 
dağõtõlmayacağõna karar vermesi durumda ise, ana ortaklõk ertelenen vergi yükümlülüğünü 
kayõtlarõna yansõtmaz. Bir işletmenin parasal olmayan varlõk ve yükümlülükleri, 
fonksiyonel para birimi üzerinden değerlenir. İşletmenin vergilendirilebilir kar veya zararõ 
(ve sonuç olarak parasal olmayan varlõk ve yükümlülüklerinin vergi değeri) farklõ para 
birimi cinsinden belirlenirse, döviz kurundaki değişiklikler geçici farklõlõklara neden olur. 
Bu tür geçici farklõlõklarõn işletmenin kendi varlõk ve yükümlülükleri ile ilgili olmasõ 
nedeniyle, ertelenen vergi varlõk veya yükümlülüğünün mali tablolara alõnmasõnõ gerektirir. 
Nihai ertelenen vergi gelir tablosu ile ilişkilendirilir. İştiraki olan bir işletme iştiraki kontrol 
etme ve temettü politikasõnõ belirleme pozisyonunda olmadõğõndan,  iştirak karõnõn 
öngörülebilir bir sürede dağõtõlmayacağõna ilişkin bir anlaşma yoksa, iştirakteki yatõrõmõ ile 
ilgili vergilendirilebilir geçici farktan kaynaklanan ertelenen vergi yükümlülüğünü 
kayõtlarõna yansõtõr.  

Risk sermayedarõnõn, müşterek yönetime tabi teşebbüsteki karõn dağõtõmõnõ kontrol 
edebildiği ve karõn öngörülebilir bir sürede dağõtõlmayacağõnõn muhtemel olduğu durumda, 
ertelenen vergi yükümlülüğü mali tablolara alõnmaz.  

 
Ertelenen vergi varlõğõnõn kayõtlara yansõtõlmasõnõ gerektirebilecek durumlar  
Madde 616. Aşağõdaki koşullarõn muhtemel olduğu durumlarda, bağlõ ortaklõklar 

ve iştiraklerdeki yatõrõmlar ile müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki haklardan 
kaynaklanan tüm indirilebilir geçici farklar için ertelenen vergi varlõğõ kayõtlara yansõtõlõr;  

a)Geçici farklarõn, öngörülebilir bir sürede ortadan kalkmasõ ; ve, 
b)Geçici farklardan yararlanõlabilecek düzeyde mali karõn oluşmasõnõn mümkün 

olmasõ.  
Bağlõ ortaklõklar ve iştiraklerdeki yatõrõmlar ile müşterek yönetime tabi 

teşebbüslerdeki haklara ilişkin indirilebilir geçici farklar için ertelenen vergi varlõğõnõn 
kayõtlara yansõtõlmasõ gerekip gerekmediğine karar verilirken,  �İndirilebilir Geçici Farklar� 
maddesinde belirlenen hususlar dikkate alõnõr.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Vergi Varlõk ve Yükümlülük Tutarõnõn Değerlendirilmesi 
 
Cari dönem vergi varlõk ve yükümlülük tutarõnõn tespiti  
Madde 617. Cari dönem ve önceki dönemlerle ilgili cari vergi yükümlülüğü  veya 

varlõğõ, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan  vergi oranlarõ  
üzerinden yürürlükteki vergi mevzuatõ uyarõnca hesaplanõr.  

 
Ertelenen vergi varlõk ve yükümlülük tutarõnõn tespiti  
Madde 618. Ertelenen vergi varlõklarõ ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya 

bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi oranlarõ ve vergi mevzuatõ dikkate alõnarak, 
vergi varlõğõnõn gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanmasõ 
beklenen vergi oranlarõ üzerinden hesaplanõr.  

Mali karõn artan veya azalan oranlõ vergilendirildiği durumlarda, ertelenen vergi 
varlõk ve yükümlülükleri, geçici farklarõn ortadan kalkmasõnõn beklendiği dönemlerde mali 
kara (mali zarara) uygulanmasõ beklenen ortalama vergi oranlarõ kullanõlarak hesaplanõr.  

Ertelenen vergi yükümlülüğü ve ertelenen vergi varlõğõna ilişkin tutar tespiti, 
işletmenin, bilanço tarihi itibariyle, ilgili varlõk ve yükümlülüklerin kayõtlõ değerini geri 
kazanmayõ veya ifa etmeyi beklediği yöntemden kaynaklanacak vergi sonuçlarõnõ yansõtacak 
şekilde tespit edilir. Bir varlõğõn (yükümlülüğün) kayõtlõ değerinin geri kazanma (ifa etme) 
yöntemi, aşağõdakilerden birini veya her ikisini de  etkileyebilir; 

a)Varlõğõn (yükümlülüğün) kayõtlõ değeri tahsil edildiğinde (ödendiğinde) 
uygulanabilir olan vergi oranõ; ve, 

b)Varlõğõn (yükümlülüğün) vergi değeri. 
Bu tür durumlarda, beklenen tahsil veya ödeme yöntemi ile uyumlu vergi değeri ve 

vergi oranõ uygulanarak ertelenen vergi yükümlülüğü ve ertelenen vergi varlõğõ hesaplanõr. 
Şu kadar ki, amortismana tabi olmayan varlõklarõn makul değeri üzerinden taşõnmasõ veya 
yeniden değerlenmesinden kaynaklanan ertelenen vergi yükümlülüğü tutarõ, söz konusu 
varlõğõn kayõtlõ değerinin satõş yoluyla tahsil edilmesi durumunda ortaya çõkacak vergisel 
sonuçlar dikkate alõnarak tespit edilir. Net karõn veya olağanüstü yedeklerin kõsmen veya 
tamamen işletmenin ortaklarõna temettü olarak dağõtõlmasõ halinde, daha yüksek veya daha 
düşük bir oran üzerinden vergi ödenmesi söz konusu olabilir.  Bu durumda, cari ve ertelenen 
vergi varlõk ve yükümlülükleri, temettü ödeme yükümlülüğü kayõtlara alõnõncaya kadar, 
birikmiş kara uygulanan vergi oranõ üzerinden hesaplanõr. Temettü ödeme yükümlülüğü 
kayõtlara alõndõğõnda, temettünün vergisel sonuçlarõ da kayõtlara yansõtõlõr.   

 
Ertelenen vergi varlõk ve yükümlülüklerinin reeskontu  
Madde 619. Ertelenen vergi varlõk ve yükümlülükleri reeskonta tabi tutulmaz.  
 
Geçici farklarõn  hesaplanacağõ değer   
Madde 620. Geçici farklar, ilgili varlõğõn kayõtlõ değeri esas alõnarak belirlenir. 

Kayõtlõ değerin iskonto edilmiş bazda belirlendiği durumlarda da, bu ilke geçerlidir.  
 
Ertelenen vergi varlõklarõnõn bilanço tarihi itibariyle yeniden gözden 

geçirilmesi 
Madde 621. Ertelenen bir vergi varlõğõnõn kayõtlõ değeri, her bir bilanço tarihi 

itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi alacağõnõn bir kõsmõnõn veya tamamõnõn 
sağlayacağõ faydanõn elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin 
muhtemel olmadõğõ ölçüde, ertelenen vergi varlõğõnõn kayõtlõ değeri azaltõlõr. Bu şekilde 
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azaltõldõktan sonra, yeterli mali karõn elde edileceğinin muhtemel hale gelmesi halinde ise , 
ertelenmiş vergi varlõğõ tekrar tesis edilir. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Cari Dönem ve Ertelenen Vergilerin Mali Tablolara Yansõtõlmasõ  
 
Gelir tablosu ile ilişkilendirilecek durumlar  
Madde 622. Verginin aşağõdaki nedenlerle ortaya çõktõğõ durumlar hariç, cari 

dönem vergisi ve ertelenen vergi, gelir veya gider olarak dönemin net kar veya zararõyla 
ilişkilendirilir; 

a)Aynõ veya farklõ bir dönemde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen bir işlem 
veya olaydan; veya,  

b)İktisap şeklinde bir birleşme. 
Ertelenen vergi varlõklarõ ve ertelenen vergi yükümlülükleri genellikle, gelir ve 

giderin mali karõn belirlendiği dönemden farklõ bir dönemde mali tablolara alõnmasõndan 
kaynaklanmaktadõr. Bu şekilde ortaya çõkan ertelenen vergi gelir tablosuna yansõtõlõr. Bu 
şekilde ortaya çõkabilecek durumlara aşağõdaki hususlar örnek olarak verilmiştir: 

a)Faiz, telif hakkõ ve temettü gelirinin tahsil edilmeden ticari karla 
ilişkilendirildiği, fakat mali karõn tespitinde nakit olarak tahsil edildiği dönemde dikkate 
alõndõğõ durum,  

b)Bu Tebliğ uyarõnca maddi olmayan varlõğõn maliyetinin aktifleştirildiği ve itfa 
edilen tutarlarõn gelir tablosu ile ilişkilendirildiği, ancak ilgili maliyetlere katlanõldõğõ 
dönemde aktifleştirme yapõlmadan tüm maliyetlerin vergisel açõdan indirim konusu 
yapõlabildiği durum.  

Ertelenen vergi varlõğõ ve yükümlülüğünün kayõtlõ değeri, ilgili geçici farklõlõğõn 
tutarõnda değişiklik olmasa da, değişebilir. Aşağõda örneklerine yer verilen bu tür 
durumlarda, ortaya çõkan ertelenen vergi, önceden doğrudan öz sermaye  ile ilişkilendirilen 
bir kalemle ilgili olmadõğõ sürece, gelir tablosuna yansõtõlõr.  

a)Vergi oranlarõ veya vergi kanunlarõnda bir değişiklik olmasõ, 
b)Ertelenen vergi varlõğõnõn geri kazanõlabileceğine ilişkin yeni bir değerlendirme 

yapõlmasõ; veya, 
c)Bir varlõğõn beklenen geri kazanõlma şeklinde bir değişiklik olmasõ.   
 
Öz sermaye ile  ilişkilendirilen kalemler 
Madde 623. Cari dönem vergisi ve ertelenen vergi, aynõ veya farklõ bir dönemde 

doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen varlõklarla ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap 
grubuyla ilişkilendirilir.  

Doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilecek durumlara ilişkin örneklere  
aşağõda yer verilmiştir;  

a)Maddi varlõklarõn yeniden değerlenmesinden kaynaklanan kayõtlõ değerdeki bir 
değişiklik,  

b)Geçmişe de uygulanacak şekilde muhasebe politikasõndaki bir değişiklik veya bir 
hatanõn düzeltilmesi nedeniyle olağanüstü yedeklerin açõlõş bakiyesindeki bir düzeltme,  

c)Yabancõ bir işletmenin mali tablolarõnõn raporlama yapan işletmenin para birimi 
cinsinden ifade edilmesinden kaynaklanan yabancõ para çevrim farklarõ.  

 
İşletmenin veya ortaklarõnõn vergi mükellefiyetinde değişikliğin dönemin 

vergisi ile ertelenen vergi üzerindeki etkilerinin mali tablolarda sunumu  
Madde 624. İşletmenin veya ortaklarõnõn vergi mükellefiyetinin değişmesi halinde, 

bu değişikliğin cari dönem vergisi ve ertelenen vergi üzerindeki etkileri, dönemin gelir 
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tablosu ile ilişkilendirilir. Ancak, vergi mükellefiyetindeki değişikliğin vergisel sonuçlarõnõn, 
doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen işlem ve olaylarla ilgili olmasõ halinde, bu etkiler 
doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilir.  

 
YEDİNCİ BÖLÜM  

Mali Tablolarda Sunum  
 
Vergi varlõklarõ ve vergi yükümlülüklerinin mali tablolarda sunumu  
Madde 625. Ertelenen vergi varlõklarõ ve yükümlülükleri, cari dönem vergi varlõk 

ve yükümlülüklerinden ayrõ gösterilir.  
 
Vergi varlõk ve yükümlülüklerinin mahsup edilerek sunumu  
Madde 626. Sadece aşağõdaki durumlarõn varlõğõ halinde cari vergi varlõk ve 

yükümlülükleri mahsup edilir;  
a)Mali tablolara alõnan tutarlarõ mahsup ederek ödeme yapmaya imkan veren yasal 

olarak uygulanabilir bir hakkõn bulunmasõ; ve, 
b)İşletme tarafõndan, ödemenin net bazda yapõlmasõnõn veya cari vergi varlõklarõnõn 

gerçekleştiği dönemde yükümlülüklerinin ifa edilmesinin amaçlanõyor olmasõ. 
Cari dönem vergi varlõk ve yükümlülüklerinin aynõ ülkenin vergi idaresi ile ilgili 

olduğu ve vergi idaresinin işletmeye tek bir net ödeme yapma izni verdiği durumda, 
işletmenin dönemin vergi varlõklarõnõ dönemin vergi yükümlülüklerinden mahsup etmek için 
yasal olarak uygulanabilir bir hakka sahip olduğu kabul edilir.  

Konsolide mali tablolara dahil olan işletmelerin birinin cari vergi varlõğõ ve birinin 
de cari vergi yükümlülüğü olduğu durumda, bu vergi tutarlarõnõn mahsup edilebilmesi, 
ancak işletmenin bu tutarlarõ mahsup ederek ödeme veya yasal olarak tahsil hakkõnõn 
bulunmasõ veya ilgili varlõğõn geri kazanma ve ilgili yükümlülüğü ifa etme işlemini aynõ 
anda yapma niyetinin olmasõ halinde mümkündür. 

 
Ertelenen vergi varlõk ve yükümlülüklerinin mahsup edilerek sunumu  
Madde 627. Ertelenen vergi varlõk ve yükümlülükleri sadece aşağõdaki şartlarõn 

sağlanmasõ halinde mahsup edilir;  
a)Cari vergi varlõklarõnõn cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi 

konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkõn bulunmasõ; ve, 
b)Aynõ ülkenin vergi mevzuatõna tabi olmak şartõyla,  
        1-Bir tek işletmenin ertelenmiş vergi varlõklarõ veya yükümlülükleri veya 
        2-Farklõ işletmelerin söz konusu olduğu durumda ise, önemli miktarda 

ertelenmiş vergi varlõk veya yükümlülüklerinin geri kazanõlmasõnõn veya ifa edilmesinin 
beklendiği gelecek her bir dönem itibarõyla, cari vergi yükümlülük ve varlõklarõnõn net bazda 
ifa edilmesinin veya cari vergi varlõklarõnõn gerçekleşmesi ile cari vergi yükümlüklerin ifa 
edilmesinin eş anlõ olarak yapõlmasõ niyetinin taşõndõğõ durumlarda. 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar  
 
Vergi gideri (vergi geliri) ile ilgili açõklamalar  
Madde 628. Vergi giderinin (gelirinin) önemli bölümleri mali tablolarda açõklanõr.  
Vergi giderinin (gelirinin) bölümleri aşağõdakileri içerebilir. 
a)Cari dönem vergi gideri (geliri); 
b)Önceki dönemlere ilişkin cari dönem vergisi için dönem içinde kayõtlara 

yansõtõlan düzeltmeler; 
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c)Geçici farklarõn oluşmasõ ve ortadan kalkmasõ ile ilgili ertelenen vergi giderinin 
(gelirinin) tutarõ; 

d)Vergi oranlarõndaki değişiklikler veya yeni vergilerin uygulanmasõyla ilişkili 
ertelenen vergi giderinin (gelirinin) tutarõ; 

e)Kullanõlmayan mali zarar, vergi indirim ve istisnasõ veya bir önceki dönemin 
geçici farklarõnõn cari dönem vergi giderini azaltmak için kullanõlmasõndan kaynaklanan 
faydanõn tutarõ;  

f)Kullanõlmayan mali zarar, vergi indirim ve istisnasõ veya bir önceki dönemin 
geçici farklarõnõn ertelenen vergi giderini azaltmak için kullanõlmasõndan kaynaklanan 
faydanõn tutarõ; 

g)Ertelenen vergi varlõğõnõn kayõtlardan çõkarõlmasõ veya önceden yapõlan bu 
türden bir çõkarma işleminin tersine dönmesinden kaynaklanan ertelenen vergi gideri. 

 
Diğer açõklamalar  
Madde 629. Aşağõda belirtilen hususlar mali tablo dipnotlarõnda açõklanõr.  
a)Öz sermaye hesap grubu ile ilişkilendirilen hesaplarla ilgili toplam cari dönem ve 

ertelenen vergi. 
b)Vergi gideri (geliri) ile ticari kar (ticari zarar) arasõndaki ilişkinin, aşağõdaki 

yöntemlerden biri veya her ikisi aracõlõğõyla sunulmasõ; 
      1-Ticari karõn geçerli vergi oranõyla çarpõlmasõ sonucunda elde edilen tutar ile 

vergi giderinin (gelirinin) sayõsal bir mutabakatõ (geçerli vergi oranõnõn hesaplanma şekli 
açõklanõr); veya,  

      2-Ortalama efektif vergi oranõ (vergi giderinin (gelirinin) ticari kara oranõdõr) 
ve geçerli vergi oranõnõn, sayõsal bir mutabakatõ (geçerli vergi oranõnõn hesaplanma şekli 
açõklanõr);  

c)Önceki hesap dönemine göre, uygulanabilir vergi oranlarõndaki değişiklikler, 
d)Ertelenen vergi varlõğõ hesaplanmayan indirilebilir geçici farklar, kullanõlmayan 

mali zararlar ve kullanõlmayan vergi indirim ve istisnalarõnõn tutarõ (varsa vade tarihi); 
e)Ertelenen vergi yükümlülüğü hesaplanmayan bağlõ ortaklõklar ve iştiraklerdeki 

yatõrõmlar ile müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki haklar ile ilgili geçici farklarõn toplam 
tutarõ; 

f)Geçici farklar, kullanõlmayan mali zararlar ve kullanõlmayan vergi indirim ve 
istisnalarõnõn her bir türü için; 

     1-Bilançoya yansõtõlan ertelenen vergi varlõğõ ve yükümlülüğünün tutarõ, 
     2-Gelir tablosuna yansõtõlan ertelenen vergi geliri veya giderinin tutarõ; ve, 
g)Devam etmeyen faaliyetler kapsamõnda, aşağõdakiler ile ilgili vergi gideri; 
     1-Devam etmemesinden kaynaklanan kazanç veya kayõp; ve, 
     2-Devam etmeyen faaliyetlerden kaynaklanan döneme ilişkin kar veya zarar ile 

bir önceki dönemdeki ilgili tutarlar.  
h)Mali tablolarõn yayõmlanmasõndan önce önerilen veya açõklanan fakat mali 

tablolarda yükümlülük olarak yansõtõlmayan temettüün gelir vergisi sonuçlarõna ilişkin 
açõklama ve tutar. 

i)Ertelenen vergi varlõğõnõn tutarõnõ ve kayõtlara yansõtõlmasõnõ destekleyen kanõtõn 
niteliği. 

j)Vergi ile ilgili şarta bağlõ varlõk ve yükümlülükler, 
k)Bilanço tarihinden sonra yürürlüğe giren veya ilan edilen vergi oranlarõ ve vergi 

kanunlarõndaki değişikliklerin cari dönem ve ertelenen vergi varlõk ve yükümlülükleri 
üzerindeki önemli etkileri.   
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YİRMİDOKUZUNCU KISIM 

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 630. Bu Kõsmõn amacõ, bir işletmenin, 
a)Çalõşanõnõn yapmõş olduğu hizmete karşõlõk ileride ödeyeceği faydalara ilişkin 

yükümlülüğünün, 
b)Çalõşanõnõn yapmõş olduğu hizmetten doğan ekonomik faydanõn işletme 

tarafõndan kullanõlmasõna ilişkin giderlerin, 
muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda açõklanmasõna ilişkin esaslarõ 

düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 631. Bu Kõsõmdaki hükümler, çalõşanlara sağlanan faydalarõn 

muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak işverenler tarafõndan uygulanõr. 
Bu Kõsõmdaki hükümler, �Emeklilik Planlarõ� başlõklõ Kõsõm ile ilgili değildir.  
Bu Kõsõmdaki hükümler, aşağõdaki şartlarõn sağlanmasõ koşuluyla çalõşanlara 

sağlanan tüm faydalara uygulanõr. 
a)Çalõşan, çalõşanlar grubu ve onlarõn temsilcileri ile işletme arasõndaki resmi plan 

veya diğer sözleşmeler, 
b)Bir yasa veya endüstriye ilişkin düzenlemeler nedeniyle, işverenin devlete, 

endüstriye veya diğer birden fazla işvereni ilgilendiren planlara katkõda bulunmak zorunda 
olduğu durumlar veya, 

c)Gayri resmi uygulamalar zõmni kabulden doğan sorumluluğu artõrtõrdõğõ 
durumlar. İşletmenin çalõşanlara sağlanan faydalarõ ödemek dõşõnda gerçekçi bir 
alternatifinin olmadõğõ durumda, gayri resmi uygulamalar zõmni kabulden doğan sorumluluk 
doğurur. İşletmenin gayri resmi uygulamalarõndaki değişikliklerin işletmenin çalõşanlarõ ile 
arasõnda kabul edilemez hasara neden olmasõ, zõmni kabulden doğan sorumluluklara örnek 
olarak gösterilebilir. 

Çalõşanlara sağlanan  faydalar aşağõdakileri kapsar: 
a) Çalõşanlara sağlanan kõsa vadeli faydalar; ücret, maaş ve sosyal sigorta primleri, 

ücretli olarak çõkõlan yõllõk izin ve hastalõk izni, kar dağõtõmõ ve ikramiyeler (dönem 
sonundan itibaren on iki ay içinde ödenebilir olanlar) ve mevcut çalõşanlara sağlanan parasal 
olmayan faydalar (sağlõk yardõmõ, lojman, araç ve ücretsiz veya indirimli olarak verilen gõda 
yardõmõ ve diğer hizmetler) gibi, 

b)Çalõşma dönemi sonrasõnda sağlanan faydalar; emeklilik maaşõ, diğer emeklilik 
faydalarõ, emeklilik sonrasõ hayat sigortasõ ve emeklilik sonrasõ sağlõk yardõmõ gibi, 

c)Çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar; uzun süreli işten ayrõlmalar veya 
seyahat veya öğrenim amaçlõ işten alõnan ücretli izinler, işi tamamen bõrakma veya diğer 
uzun süreli hizmet faydasõ, uzun dönem iş göremezlik ödeneği ve dönemin bitiminden 
itibaren oniki ay içinde tamamõ ödenmeyen kar dağõtõmõ, ikramiye ve ertelenmiş ödemeler, 

d)Çalõşmanõn sona erdirilmesine ilişkin faydalar, 
e)Öz sermaye kaynaklõ faydalar. 
Yukarõda yer verilen her bir kategori birbirinden değişik özellikler taşõdõğõndan bu 

Kõsõmda her bir özellik için ayrõ düzenlemeler getirilmiştir. 
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Çalõşanlara sağlanan faydalar, kapsamõna çalõşanlara veya onlara ekonomik açõdan 
bağõmlõ olan kimselere  sağlanan faydalar girer. Bu faydalar; doğrudan çalõşana, eşine, 
çocuklarõna, kendisine ekonomik olarak bağlõ olan kişilere veya diğerlerine (sigorta 
şirketleri gibi) yapõlan ödemeler (eşya veya hizmet sağlanmasõ) şeklinde olabilir.  

Bir çalõşan işletmeye tam zamanlõ, yarõ zamanlõ, sürekli, geçici veya iş bazõnda 
hizmet sağlayabilir. Bu Kõsmõn amacõ çerçevesinde �çalõşanlar� ifadesi kapsamõna 
yöneticiler ve diğer idari personel girer. 

 
Tanõmlar 
Madde 632. Bu kõsõmda geçen; 
Çalõşanlara sağlanan faydalar: Çalõşan tarafõndan sunulan hizmet karşõlõğõnda 

işletme tarafõndan sağlanan her türlü bedeli,  
Çalõşanlara sağlanan kõsa vadeli faydalar: Çalõşanlarõn sunduklarõ hizmete 

isabet eden dönemin sonundan itibaren on iki ay içinde tamamõ ödenecek olan faydalarõ, 
(Çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalardan ve öz sermaye kaynaklõ faydalardan farklõ 
olarak),  

Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalar: Çalõşmanõn tamamlanmasõndan 
sonra (çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalardan ve öz sermayeden kaynaklõ 
faydalardan farklõ olarak) ödenebilir olan faydalarõ,  

Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda planõ: Bir işletmenin bir veya birden 
fazla çalõşanõ için sağladõğõ çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalara ait resmi veya gayri 
resmi düzenlemeleri, 

Belirli katkõ planlarõ: Bir işletmenin ayrõ bir işletmeye (bir fona) sabit katkõ payõ 
ödediği ve söz konusu işletmenin (fonun) cari ve önceki dönemlerde çalõşanlarõn hizmeti ile 
ilgili olarak çalõşanlara sağlanan faydalarõ ödemeye yeterli varlõğõnõn bulunmamasõ 
durumunda, işletmenin ek katkõ payõ ödemek konusunda herhangi bir yasal veya zõmni 
kabulden doğan bir sorumluluğunun olmayacağõ çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda 
planõnõ, 

Belirli fayda planlarõ: Belirli katkõ planõ dõşõndaki çalõşma dönemi sonrasõna 
ilişkin fayda planlarõnõ, 

Birden fazla işvereni ilgilendiren planlar: Aşağõdaki şartlarõn sağlanmasõ 
koşuluyla belirli katkõ planlarõnõ (devlet planlarõ dõşõnda) veya belirli fayda planlarõnõ (devlet 
planlarõ dõşõnda),  

a)Muhtelif işletmeler tarafõndan katkõda bulunmak suretiyle oluşan ve ortak kontrol 
altõnda bulunmayan varlõklarõn birleştirilmesi; ve 

b)Katkõ ve fayda düzeyi (seviyesi) ilgili çalõşanõn işvereninin kimliğine 
bakõlmaksõzõn belirlenen ve bu varlõklarõn kullanõlmasõyla birden fazla işletmenin çalõşanlarõ 
için fayda sağlanmasõ, 

Çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar: Çalõşanlarõn sunduklarõ 
hizmete isabet eden dönemin sonundan itibaren on iki ay içinde tamamõnõn ödenmesi söz 
konusu olmayan (çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalardan, çalõşmanõn 
sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalardan ve öz sermaye kaynaklõ faydalardan farklõ olarak) 
faydalarõ,  

Çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalar: Aşağõda sayõlanlar sonucunda 
ödenebilir hale gelen faydalarõ; 

a)Normal emeklilik tarihinden önce işverenin kararõ ile çalõşanõn işine son 
verilmesi, 

b)Çalõşanõn gönüllü olarak elde edilecek bir takõm faydalar karşõlõğõnda işten 
ayrõlmaya karar vermesi. 

Öz sermaye kaynaklõ faydalar: Aşağõda sayõlan faydalarõ; 
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a)Çalõşanlarõn, işletme veya işletmenin ana ortaklõğõ tarafõndan çõkarõlan öz 
sermaye niteliğindeki finansal araçlarõ alma haklarõnõn olmasõ, 

b)İşletmenin çalõşana karşõ olan sorumluluğunun miktarõnõn, işletmenin ihraç ettiği 
öz sermaye niteliğindeki finansal araçlarõn gelecekteki fiyatõna bağlõ olmasõ, 

Öz sermaye kaynaklõ planlar: İşletmenin bir veya birden fazla çalõşana 
sağlayacağõ öz sermaye kaynaklõ faydalara ilişkin resmi veya gayri resmi düzenlemeleri, 

Kazanõlmõş çalõşan faydalarõ: Gelecekteki çalõşmalara bağlõ olmayan çalõşanlara 
sağlanan faydalarõ, 

Belirli fayda sorumluluğunun bugünkü değeri: Cari ve önceki dönemlerde 
çalõşanlarca sunulan hizmet sonucunda ortaya çõkan, gelecekte ödenmesi beklenen 
sorumluluğun, herhangi bir plana ait varlõk düşülmeden bulunan bugünkü değerini, 

Cari hizmet maliyeti: Cari dönemde çalõşan tarafõndan sunulan hizmet sonucunda 
ortaya çõkan belirli fayda sorumluluğunda meydana gelen artõşõ, 

Faiz maliyeti: Faydalarõn ödenmesine bir dönem yaklaşõlmasõ nedeniyle, belirli 
fayda sorumluluğunun bugünkü değerinde bir dönem boyunca oluşan artõşõ,  

Plana ait varlõklar: Uzun vadeli çalõşan fayda fonu tarafõndan elde tutulan 
varlõklar ve özellikli sigorta poliçelerini, 

Uzun vadeli çalõşan fayda fonu tarafõndan elde tutulan varlõklar: (raporlayan 
işletme tarafõndan ihraç edilen ve el değiştirme yeteneği olmayan finansal araçlardan farklõ 
olan),   

a)Yasal olarak raporlayan işletmeden ayrõ olan ve yalnõzca çalõşanlara sağlanan 
faydalarõ ödemek için kurulmuş olan bir işletme (veya fon) tarafõndan elde tutulan ve, 

b)Yalnõzca çalõşanlara ilişkin faydalarõn ödenmesinde ve fonlanmasõnda kullanõlan, 
raporlayan işletmenin kredi verenlerinin kullanõmõ için (iflas dahil) uygun olmayan ve 
aşağõdaki hususlar dõşõnda raporlayan işletmeye geri dönemeyen varlõklarõ. 

       1-Fonda kalan varlõklara ait planõn veya raporlayan işletmenin ilgili tüm 
çalõşan fayda sorumluluğunu karşõlamakta yeterli olmasõ, 

       2-Halihazõrda ödenmiş olan çalõşanlara sağlanan faydalarõn geri ödenmesi 
nedeniyle raporlayan işletmeye geri dönmesi. 

Özellikli sigorta poliçeleri: Raporlayan şirketin ilişkili şirketi olmayan (bu 
Tebliğin �İlişkili Taraflar� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlandõğõ şekilde) sigorta şirketleri 
tarafõndan ihraç edilen sigorta poliçelerini,  

Bu poliçelerin gelirleri; 
a)Yalnõzca belirli fayda planõ ile ilgili olarak çalõşanlara sağlanan faydalarõn 

ödenmesinde veya fonlanmasõnda kullanõlabilir, 
b)Raporlayan işletmenin kredi verenlerinin kullanõmõ için (iflas dahil) uygun 

değildir ve aşağõdaki şartlar dõşõnda raporlayan işletmeye geri ödenemez. 
       1-Gelirler, gereğinden fazla miktarda varlõklarõ ifade eder  ve bu varlõklara 

ilgili olduklarõ çalõşanlara sağlanan faydalara ilişkin sorumluluğun tümünün karşõlanmasõnda 
ihtiyaç duyulmaz veya, 

       2-Halihazõrda ödenmiş olan çalõşanlara sağlanan faydalarõ karşõlama amacõyla 
gelirlerin raporlayan işletmeye geri dönmesi. 

Makul değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 
etkilenilmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağõ,  

Plana ait varlõklarõn getirisi: Plana ait varlõklardan gelen faiz, kar payõ ve diğer 
gelirlerin tümü ile, plana ait varlõklarõn gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kazanç ve 
kayõplarõndan, planõn yönetiminden kaynaklanan maliyetleri ve plan tarafõndan ödenebilir 
vergilerin düşülmesi ile bulunan meblağõ, 
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Aktüeryal kazanç ve kayõplar:  Deneyim düzeltmeleri (önceki aktüeryal 
varsayõmlar ile gerçekleşenler arasõndaki farklarõn etkileri) ile aktüeryal varsayõmlardaki 
değişikliklerin etkilerinden oluşan tutarlarõ, 

Geçmiş hizmet maliyeti: Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalarõn veya 
çalõşanlara sağlanan uzun vadeli diğer faydalarõn başlangõcõndan itibaren veya değişimi 
nedeniyle cari dönemde sonuçlanan, çalõşanõn geçmiş dönemdeki hizmetlerine ilişkin belirli 
fayda sorumluluğunun bugünkü değerinde meydana gelen artõşõ (geçmiş hizmet maliyeti 
faydalar ortaya çõktõğõnda veya geliştirildiğinde pozitif  veya mevcut faydalarõn azaltõldõğõ 
durumlarda negatif  olabilir.)   

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çalõşanlara Sağlanan Kõsa Vadeli Faydalar 

 
Çalõşanlara sağlanan kõsa vadeli faydalar 
Madde 633. Çalõşanlara sağlanan kõsa vadeli faydalar, aşağõda yer almõştõr:  
a)Maaşlar, ücretler ve sosyal sigorta katkõlarõ, 
b)Çalõşanlarõn sunduğu hizmetlerle ilgili dönemin bitimini takip eden oniki ay 

içinde meydana gelmesi beklenen kõsa süreli işte bulunmama hali ile ilgili ödemeler, 
c)Çalõşanlarõn sunduğu hizmetlerle ilgili dönemin bitimini takip eden oniki ay 

içinde ödenebilir hale gelen kar payõ ve ikramiyeler ile, 
d)Mevcut çalõşanlara sağlanan parasal olmayan faydalar (sağlõk yardõmõ, lojman, 

araç ve ücretsiz veya indirimli olarak verilen gõda yardõmõ ve diğer hizmetler). 
 
Çalõşanlara sağlanan kõsa vadeli tüm faydalarõn mali tablolara alõnma ve 

değerlemesi 
Madde 634. Bir hesap dönemi boyunca çalõşanõn sunduğu hizmetlere karşõlõk 

ödenmesi beklenen faydalara ilişkin tutarlar iskontoya tabi tutulmadan işletme tarafõndan 
mali tablolara alõnõr.  

a)Hali hazõrda ödenmiş tutarlar düşüldükten sonra kalan kõsõm yükümlülük olarak 
(tahakkuk eden giderler) mali tablolarda gösterilir. Ödenen bedel, iskonto edilmemiş olan 
faydanõn üzerindeyse; bu fazla ödenen tutar (peşin ödenen gider) ileride mahsup 
edilebilecekse veya geri ödenecekse bilançoda varlõk olarak muhasebeleştirilir, 

b)Diğer kõsõmlarda (�Stoklar� ve �Maddi  Varlõklar� başlõklõ Kõsõmlar) ödemesi 
yapõlan bu faydalarõn aktifleştirilmesine (varlõğõn maliyetine dahil edilmesine) ilişkin bir 
hüküm yoksa gider olarak muhasebeleştirilir. 

 
Kõsa süreli işte bulunmama hali ile ilgili ödemelerin mali tablolara alõnma ve 

değerlemesi 
Madde 635. Bir işletme seyahat, hastalõk, kõsa süreli iş görmezlik, doğum izni, 

ebeveynlik izni ve askerlik izni gibi bir çok nedenle çalõşanlarõnõn işte bulunmadõklarõ 
dönemde çalõşanlara ödemede bulunur. Bu ödemeler birikmiş veya birikmemiş (normal) 
ödemeler olarak ikiye ayrõlõr.  

Birikmiş işte bulunmama haline ilişkin ödemeler, mevcut dönemdeki hakedişlerin 
bütünüyle kullanõlmamasõ halinde geleceğe taşõnan ve gelecek dönem içinde kullanõlabilir 
olan ödemelerdir.  Bu ödemeler kazanõlmõş olabileceği gibi (diğer bir ifade ile çalõşanlarõn 
işten ayrõlmalarõ halinde kullanmadõklarõ hakedişlerini muhafaza etmeleri) kazanõlmamõş da 
olabilir (çalõşanlarõn işten ayrõlmalarõ halinde kullanmadõklarõ hakedişlerini muhafaza 
edememeleri). Çalõşanlarõn ifa ettikleri hizmetler gelecekteki işte bulunmama ödemesi 
hakedişlerini artõran bir sorumluluk doğurur. Çalõşanlarõn birikmiş kazanõlmamõş 
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hakedişlerini kullanmadan işten ayrõlabilme olasõlõğõ, sorumluluğun değerleme şeklini 
etkilese ve işte bulunmama haline ilişkin ödeme kazanõlmamõş olsa bile sorumluluk 
doğmuştur ve mali tablolara alõnõr. 

İşletmeler ödenmesi beklenen işte bulunmama durumuna ilişkin maliyetleri, 
işletmenin kullanõlmayan hakedişlerinin sonucu olarak ödemesi gerekli olan tutarlara ek 
olarak, bilanço tarihi itibariyle birikmiş şekilde (toplu olarak) belirler. 

Birikime tabi olmayan işte bulunmama ödemeleri ileriye taşõnmaz. İçinde 
bulunulan dönemin hakedişinin tam olarak kullanõlmamasõ halinde bunlar ortadan kalkar ve 
işten ayrõlan çalõşan için nakdi bir hak oluşturmaz. İşte bulunmama gerçekleşinceye kadar 
işletme herhangi bir yükümlülük altõna girmiş değildir, zira çalõşanõn hizmeti sağlanan 
faydanõn miktarõnõ artõrmaz. 

 
Kar dağõtõmõ ve ikramiye planlarõnõn mali tablolara alõnma ve değerlemesi 
Madde 636. İkramiye ve kar dağõtõmõna ilişkin beklenen maliyetler yalnõzca 

aşağõdakiler gerçekleştiğinde mali tablolara alõnõr, 
a)Geçmiş dönemlerde ortaya çõkmõş olaylar sonucunda işletmenin bu ödemelere 

ilişkin yasal veya zõmni kabulden doğan bir sorumluluğu var ise, ve 
b)Sorumluluğun makul şekilde tahmin edilebilmesi durumunda, 
İşletmenin ödemeyi yapmaktan başka bir alternatifi olmadõğõnda mevcut 

sorumluluğu doğar. 
Bazõ kar dağõtõm planlarõ uyarõnca çalõşanlar ancak istihdam hallerinin devamõ 

süresince kazançtan pay almaya hak kazanõrlar. Bu tip planlar, ancak ödenecek miktarõn 
artmasõna yol açan hizmeti sunan işçilerin belirli sürenin sonunda istihdam edilmeleri 
halinde zõmni kabulden doğan bir sorumluluk doğurur. Bu zõmni kabulden doğan 
sorumluluğa ilişkin değerleme, kimi işçilerin kar dağõtõmõndan pay almaksõzõn ayrõlmalarõ 
ihtimalini de yansõtõr. 

Bir işletmenin yasal olarak ikramiye ödeme yükümlülüğü bulunmayabilir. Ancak, 
işletmenin uygulamasõ bu yönde olabilir. Bu durumda, işletmenin ikramiyeyi ödemekten 
daha gerçekçi bir alternatifi olmamasõ nedeniyle, işletme zõmni kabulden doğan bir 
sorumluluk altõna girmiş sayõlõr. Bu zõmni kabulden doğan sorumluluğa ilişkin değerleme, 
kimi çalõşanlarõn kar dağõtõmõndan pay almaksõzõn ayrõlmalarõ ihtimalini de yansõtõr.  

Bir işletme ancak aşağõdaki şartlar altõnda, kar dağõtõmõ veya ikramiye planõna 
ilişkin olarak yasal veya zõmni kabulden doğan sorumluluklarõ hakkõnda güvenilir 
tahminlerde bulunabilir: 

a)Planõn resmi şartlarõnõn, sağlanacak faydanõn hesaplanmasõna ilişkin olarak bir 
formül içermesi,  

b)İşletmenin dağõtõlacak meblağõ mali tablolarõn yayõmlanmasõ için yetki almadan 
önce belirlemiş olmasõ halinde, 

c)Geçmiş uygulamalarõn, işletmenin zõmni kabulden doğan sorumluluklarõna 
ilişkin olarak açõk kanõt sağlamasõ. 

Kar dağõtõmõ ve ikramiye planlarõna ilişkin sorumluluk, işletme sahipleri ile yapõlan 
sözleşmeden değil, çalõşanõn hizmetinden kaynaklanõr. Dolayõsõyla, işletme kar dağõtõmõ ve 
ikramiye planlarõnõn maliyetlerini bir dağõtõm olarak değil, gider olarak kayõtlarõna alõr. 

Kar dağõtõm ve ikramiye planlarõna ilişkin borçlarõn tamamõnõn, çalõşanõn ilgili 
hizmeti sunmasõnõ takip eden dönemi izleyen oniki ay içerisinde ödenememesi halinde 
bunlar çalõşanlara sağlanan uzun vadeli diğer faydalar olarak kabul edilir. Kar dağõtõmõ ve 
ikramiye ödemelerinin, öz sermaye kaynaklõ ödeme tanõmõna girecek bir nitelik taşõmasõ 
halinde işletme bunlar hakkõnda �Öz sermaye Kaynaklõ Faydalar� başlõklõ bölümde yer alan 
hükümler uyarõnca işlem yapar. 
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Mali tablolarda yapõlacak açõklamalar 
Madde 637. Bu Kõsõmdaki hükümler, çalõşanlara sağlanan kõsa dönemli faydalara 

ilişkin özel bir dipnot açõklamasõ yükümlülüğü getirmez. Ancak, diğer kõsõmlarda 
öngörülmesi durumunda bu konularda da dipnot açõklamasõ yapõlõr. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalõşma Dönemi Sonrasõna İlişkin Faydalar: Belirli Fayda Planlarõ ile Belirli Katkõ 
Planlarõ Arasõndaki Fark 

 
Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalar: belirli fayda planlarõ ile belirli 

katkõ planlarõ arasõndaki fark 
Madde 638. Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalara aşağõdaki örnekler 

verilebilir: 
a)Emeklilik haklarõ, emeklilik aylõklarõ , 
b)Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin diğer faydalar, hizmet sonrasõ emeklilik 

sigortasõ, hizmet sonrasõ sağlõk yardõmõ, 
İşletmenin, çalõşma dönemi sonrasõna yönelik olarak sağladõğõ faydalar ile ilgili 

düzenlemeleri, çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda planlarõdõr. Katkõlarõ kabul eden ve 
faydalarõ ödeyen ayrõ bir işletmenin kurulmasõ söz konusu olsun veya olmasõn, bir işletme bu 
Kõsõmdaki hükümleri tüm düzenlemelerine uygular. 

Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda planlarõ, belirli katkõ ve belirli fayda 
planlarõ olarak iki gruba ayrõlõr. Bu ayrõmõn yapõlmasõnda planõn ana şartlarõ ve prensipleri 
tarafõndan belirlenen ekonomik içeriği esas alõnõr. Belirli katkõ planlarõ çerçevesinde, 

a)Bir işletmenin yasal veya zõmni kabulden doğan sorumluluğu fona katkõda 
bulunmayõ kabul ettiği miktar ile sõnõrlõdõr. Dolayõsõyla, çalõşan tarafõndan hizmet sonrasõ 
elde edilen fayda işverenin plana veya bir sigorta şirketine yaptõğõ katkõ kadardõr, ve 

b)Bunun sonucunda, (beklenenden daha düşük düzeyde elde edilebilecek) 
aktüeryal risk ve (beklenen faydalarõ karşõlayamayan varlõklara yapõlan yatõrõm) yatõrõm riski 
çalõşana aittir. 

İşletmenin borcunun fona yatõrmayõ taahhüt ettiği miktar ile sõnõrlõ olmadõğõ haller, 
işletmenin aşağõdaki hallere bağlõ olarak yasal veya zõmni kabulden doğan bir 
sorumluluğunun olduğu durumlarda söz konusu olur: 

a)Plana ait fayda formülünün yalnõzca katkõ miktarlarõna bağlõ olmadõğõ haller, 
b)Katkõlarõn getirisine ilişkin olarak doğrudan veya bir plan vasõtasõ ile kesin 

garantinin var olduğu haller veya, 
c)Zõmni kabulden doğan sorumluluğa neden olan gayriresmi uygulamalar. 

Herhangi bir yasal yükümlülüğü olmaksõzõn bir işletmenin eski çalõşanlarõnõn faydalarõnõ 
enflasyon düzeyinde artõrmasõna ilişkin bir geçmişi olduğunda zõmni kabulden doğan 
sorumluluk ortaya çõkar. 

Belirli fayda planõ çerçevesinde,  
a)İşveren, taahhüt ettiği menfaatleri mevcut ve önceki çalõşanlara ödemekle 

yükümlüdür, ve 
b)Bunun sonucu aktüeryal risk ve yatõrõm riski işverene aittir. Aktüeryal veya 

yatõrõm deneyimi beklenenden kötü ise işletmenin sorumluluğu artabilir. 
 
Birden fazla işvereni ilgilendiren planlar 
Madde 639. İşletmeler, birden fazla işvereni ilgilendiren planlarõ, belirli katkõ 

planlarõ veya belirli fayda planlarõ olarak sõnõflandõrmak durumundadõrlar. Plan, belirli fayda 
planõ ise işletme; 
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a)Plan dahilinde kendi hissesine ait olan yükümlülüğü, plana ait varlõklar ve 
maliyetleri, diğer belirli fayda planlarõnda olduğu şekilde muhasebeleştirir, ve 

b)Mali tablo dipnotlarõnda bununla ilgili açõklama yapar. 
Birinci fõkrada yer alan belirli fayda muhasebesini kullanma konusunda yeterli 

bilgi mevcut değilse işletmeler, 
a)Belirli katkõ planõ çerçevesinde belirlenen muhasebe prensiplerini uygular, 
b)Aşağõdaki hususlarõ mali tablo dipnotlarõnda açõklar; 
       1-Planõn belirli fayda planõ olduğunu, 
       2-Belirli fayda planlarõndaki gibi muhasebeleştirilmesine engel teşkil eden 

bilgi eksikliğinin nedenleri, 
c)Plandaki artõk (fazla) değer veya noksanlõk ilerdeki katkõlarõ etkiliyor ise ayrõca 

aşağõdaki hususlar mali tablo dipnotlarõnda açõklanõr. 
       1-Bu artõk değer veya noksanlõk hakkõndaki mevcut bilgiler, 
       2-Artõk değer veya noksanlõk belirlemede kullanõlan yöntem, 
       3-Varsa bunun işletmeye etkileri, 
Faydasõ tanõmlõ, birden çok işvereni kapsayan plana örnek olarak aşağõda yer alan 

haller gösterilmiştir. 
a)Planõn finansmanõnõn bir süreç içerisinde gerçekleştirilecek olduğu hallerde, aynõ 

döneme denk gelen faydalarõ ödemeye yetecek katkõlar belli bir düzeyde tutulur ve cari 
dönemde kazanõlan gelecek döneme ilişkin faydalar gelecek katkõlar dõşõnda ödenir, mevcut 
dönem içerisinde geleceğe yönelik olarak kazanõlan faydalar gelecekteki katkõlar içerisinden 
ödenir; ve 

b)İşçilerin kazandõğõ faydalar hizmet süreleri dikkate alõnarak belirlenir ve 
katõlõmcõ işletmelerin işçilerin işi bõraktõğõ güne kadar işçiler tarafõndan kazanõlan faydalar 
için katkõ payõ ödemeksizin plandan çekilme konusunda başkaca gerçekçi bir alternatifi 
yoktur. Böyle bir plan işletme için aktüeryal risk doğurur: Bilanço gününde elde edilmiş 
olan faydalarõn nihai maliyetinin beklenenden fazla olmasõ halinde, işletmenin ya katkõlarõnõ 
arttõrmasõ veya faydalarõn düşürülmesi konusunda işçilerin onayõnõ almasõ şarttõr. 
Dolayõsõyla böyle bir plan belirli fayda planõdõr. 

Belirli fayda planõ niteliğindeki, birden çok işvereni kapsayan bir plan hakkõnda 
yeterli bilginin edinilebilmesi halinde, işletme belirli fayda planõ sorumluluklarõna isabet 
eden payõnõ plana ait varlõklarõ ve çalõşma dönemi sonrasõ yükümlülüklerini diğer belirli 
fayda planlarõ ile aynõ şekilde muhasebeleştirir. Buna karşõn bazõ zamanlarda bir işletme, 
muhasebe tekniği açõsõndan planõn temel mali durumu içerisindeki payõnõ ve planõn 
performansõnõ güvenilir bir şekilde belirleyemeyebilir. Bu durum,  

a)İşletmenin, plan hakkõnda bu Kõsõm için gerekli olacak derecede bilgi sahibi 
olmamasõ halinde; veya 

b)Planõn, katõlõmcõ işletmeleri, mevcut ve eski işçilerine ilişkin olarak aktüeryal 
riske maruz kalmasõ neticesinde borçlarõn tasnifi, planda yer alan işletmelere maliyeti ve 
plana ait varlõklarõ için tutarlõ ve güvenilir tasnif yükümlülüğünün bulunmamasõ halinde. 

ortaya çõkar.  
Birden çok işvereni ilgilendiren planlar grup idare planlarõndan farklõdõr. Grup 

idare planõ, yalnõzca aynõ işverenin çeşitli fonlarõnõn yönetim masraflarõnõn azaltõlmasõ ve 
yatõrõm amacõyla varlõklarõnõn toplanmasõ halini ifade eder. Grup idare planlarõ muhasebe 
sorunlarõna yol açmazlar. Plan hakkõnda, planõ diğer bir tek işveren planõ olarak kabul 
etmeye yetecek kadar hazõr bilgi mevcut olduğu gibi bu planlar kapsamõndaki işletmeler 
diğer işletmelerin mevcut veya eski işçilerinden kaynaklanan aktüeryal risklere maruz 
değildirler. Bu kõsõmdaki tanõmlar, işletmelerin grup idare planlarõnõ, ilgili plan esaslarõ 
çerçevesinde, belirli katkõ planlarõ veya belirli fayda planlarõ olarak sõnõflandõrmasõnõ şart 
kõlar. 
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Ortak kontrol altõndaki çeşitli işletmeler tarafõndan sağlanan varlõklarõn 
toplanmalarõnõ sağlayan belirli fayda planlarõ birden çok işvereni ilgilendiren plan değildir. 
Dolayõsõyla işletme, bu tip planlar hakkõnda belirli fayda planõ olarak işlem yapar.  

Bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� 
başlõklõ Kõsmõ, işletmenin belirli şarta bağlõ yükümlülüklerini kabul etmesini veya bunlar 
hakkõnda kamuya açõklama yapmasõnõ gerektirir. Birden çok işvereni ilgilendiren planlarda 
şarta bağlõ yükümlülük şu hallerde gerçekleşebilir: 

a)Birden çok işvereni ilgilendiren planda yer alan her işletmenin diğer katõlõmcõ 
şirketlerden kaynaklanan aktüeryal kayõplarõn diğer katõlõmcõ işletmeleri de etkileyebilecek 
olmasõ nedeniyle, oluşan kayõplarõ, 

b)Plandan kaynaklanan ve katõlõmcõ bir şirketin ödemediği miktarõn karşõlanmasõna 
ilişkin sorumluluk.  

 
Devlet tarafõndan düzenlenen planlar 
Madde 640. Devlet tarafõndan düzenlenen planlara ilişkin muhasebe prensipleri 

birden fazla işvereni ilgilendiren planlardaki prensiplerle aynõdõr. 
Devlet planlarõ bir yasa ile düzenlenir ve bütün işletmeleri kapsar (veya özel bir 

kategorideki tüm işletmeleri kapsar). Bu planlar yerel veya ulusal hükümetler tarafõndan 
veya diğer bir organ tarafõndan (yalnõzca bu amaç için kurulmuş bir idare tarafõndan) 
raporlayan işletmenin herhangi bir kontrol veya etkisi olmaksõzõn yürütülür. 

Devlet planlarõ işletmelerin yükümlülüğüne göre, belirli katkõ ve belirli fayda 
planlarõ şeklinde olabilir. Bir çok devlet planlarõ bir süreç içerisinde gerçekleştirilecek 
şekilde fonlanõr, aynõ döneme denk gelen faydalarõ ödemeye yetecek katkõlar belli bir 
düzeyde tutulur ve cari dönemde kazanõlan gelecek döneme ilişkin faydalar gelecekteki 
katkõlarla ödenir. Bir çok devlet planõnda işletmelerin gelecek dönem faydalarõnõ 
ödemelerine yönelik yasal veya yapõsal bir sorumluluğu bulunmamaktadõr. İşletmenin 
yükümlülüğü yalnõzca o döneme isabet eden ödemeleri yapmasõdõr ve eğer işletme devlet 
planõna üye olanlarõ işe almayõ durdurursa kendi çalõşanlarõnca ileriki yõllarda kazanõlan 
faydalarõ ödeme yükümlülüğü de yoktur. Bu nedenle devlet planlarõ belirli katkõ planõ olarak 
tanõmlanõr. Bazõ durumlarda bu planlarõn belirli fayda planõ olmasõ durumunda, birden fazla 
işvereni ilgilendiren planlar için tanõmlanan hükümler uygulanõr. 

 
Sigorta edilen çalõşan haklarõ 
Madde 641. Bir işletme çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda planõnõ fonlamak 

için sigorta primi ödüyor olabilir. İşletmenin aşağõda yer alan yasal veya zõmni kabulden 
doğan sorumluluklarõ yok ise, bu plan belirli katkõ planõ olarak belirlenir. 

a)Çalõşanlara sağlanan faydalar vadesinde doğrudan ödeniyorsa, veya 
b)Sigortacõ, çalõşanõnõn mevcut ve geçmişteki hizmetlerine karşõlõk çalõşanlara 

sağlanan faydalarõ ileriki dönemde ödemediği takdirde, işletme ilave katkõda bulunuyor ise, 
İşletme yukarõda sayõlan yasal veya zõmni kabulden doğan sorumluluklarõ taşõyor 

ise, plan belirli fayda planõ olarak değerlendirilir. 
Bir plana ilişkin faydanõn sigortalanmasõ halinde bu faydalarõn, işletmenin 

çalõşanlara sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükleri ile ilişkili olmasõ gerekmez. Çalõşma 
dönemi sonrasõna ilişkin fayda planlarõna ait sigorta sözleşmeleri hakkõnda da 
muhasebeleştirme ve diğer fonlanan planlar arasõndaki ayrõm geçerlidir.  

Bir işletmenin, çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda sorumluluğunu, bir sigorta 
poliçesine katkõda bulunmak suretiyle (plana ilişkin olarak doğrudan veya dolaylõ surette 
gelecekteki primleri belirlemeye yönelik bir mekanizma veya sigorta yapan ile ilgili parti 
işlemleri dolayõsõyla) fonlamasõ halinde, prim ödemeleri, işletmenin hukuki hakkõnõ saklõ 
tutmasõna bağlõ olarak belirli katkõ düzenlemesi sayõlmaz. Buna göre işletme; 
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a)Sigorta poliçesini plana ait varlõk olarak dikkate alõr,  
b)Diğer sigorta poliçelerini tazminat haklarõ olarak mali tablolara alõr (poliçelerin 

�plana ait varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: tazminatlar� başlõklõ 
maddesindeki kriterleri taşõmasõ halinde)  

Bir sigorta poliçesinin belirli veya bir grup plan katõlõmcõlarõ adõna olmasõ ve 
işletmenin zararlarõn tazmini yönünde bir yükümlülüğünün bulunmamasõ halinde, işletmenin 
zarara ilişkin faydalarõ ödeme yükümlülüğü olmayõp tüm yükümlülük sigorta şirketine aittir. 
Sabit primlerin bu tip sözleşmeler çerçevesinde ödenmesi, esasen, borcu karşõlamaya 
yönelik bir yatõrõm olmaktan ziyade çalõşanlara sağlanan faydalara ilişkin sorumluluğun 
ödenmesi anlamõndadõr. Buna göre, işletmenin artõk varlõğõ veya sorumluluğu yoktur. 
Dolayõsõyla bir işletme bu ödemeleri belirli katkõ planõ olarak kabul eder. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çalõşma Dönemi Sonrasõna İlişkin Faydalar: Belirli Katkõ Planlarõ 
 
Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalar: belirli katkõ planlarõ  
Madde 642. Raporlayan işletmenin dönem borçlarõnõn işletmenin o döneme ilişkin 

katkõsõ tarafõndan belirlenecek olmasõ nedeniyle, çalõşanlara sağlanan kõsa vadeli faydalarõn 
muhasebeleştirilmesi genelde basittir. Bunun yanõnda, sorumluluk veya giderlerin 
değerlemesi için aktüeryal tahminlere de gerek olmayõp, aktüeryal kazanç veya kayõp 
ihtimali de bulunmaz Bundan başka, kõsa dönemli fayda sorumluluklarõnõn değerlenmesinde 
iskonto edilmeyen değerler kullanõlõr. Ancak ödenecek sorumluluk, çalõşanõn hizmet verdiği 
dönemi oniki ay aşõyorsa değerler iskonto edilir.  

 
Mali tablolara alõnma ve değerleme 
Madde 643. Bir muhasebe dönemi boyunca çalõşanõn sunduğu hizmet karşõlõğõ 

elde ettiği  faydaya ilişkin işletmenin belirli katkõ planõna ilişkin olarak ödemesi gereken 
katkõ payõ işletme tarafõndan herhangi bir iskontoya tabi tutulmaksõzõn, 

a)Ödenmiş katkõ payõ düşüldükten sonra yükümlülük olarak (tahakkuk eden gider), 
eğer bilanço tarihinden önce ödenen katkõ ilgili hizmet için belirlenen katkõ payõnõ geçiyorsa, 
işletme bu tutarõ ileride mahsup edebilecekse veya para geri ödenecekse bilançoda varlõk 
olarak muhasebeleştirir. 

b)Diğer bir Kõsõmda (�Stoklar� ve �Maddi Varlõklar� başlõklõ Kõsõmlar) 
aktifleştirilmesi yönünde herhangi bir hüküm yok ise, gelir tablosunda gider olarak 
muhasebeleştirilir. 

Belirli katkõ planõna yapõlan katkõnõn, çalõşanõn hizmet verdiği dönemi izleyen 
oniki ay içerisinde ödenmesinin gerekmediği hallerde, bu katkõ �Aktüeryal varsayõmlar: 
iskonto oranõ� başlõklõ maddede belirlenen oran ile iskonto edilmelidir. 

 
Mali tablolarda yapõlacak açõklamalar 
Madde 644. Belirli katkõ planlarõnda, döneme ilişkin gider mali tablo dipnotlarõnda 

açõklanõr. 
 Bir işletme yönetiminde önemli görevlerde bulunan kişiler için ödenen, belirli 

katkõ planlarõ dahilindeki katkõlarõ �İlişkili taraflarla ilgili açõklamalar� başlõklõ kõsõmda 
düzenlenen hükümler uyarõnca açõklar.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çalõşma Dönemi Sonrasõna İlişkin Faydalar: Belirli Fayda Planlarõ 

 
Mali tablolara alõnma ve değerleme 
Madde 645. Belirli fayda planlarõ ile ilgili sorumluluk ve giderlere ilişkin 

değerleme işlemlerinin aktüeryal varsayõmlarõn yapõlmasõnõ gerektirmesi ve sonuçta bir 
aktüeryal kazanç veya kaybõn ortaya çõkma olasõlõğõnõn bulunmasõ nedeniyle, bu tür fayda 
planlarõnõn muhasebeleştirilmesi karmaşõk bir süreçtir. Ayrõca, bu tür fayda planlarõ 
çalõşanlarõn ilgili hizmetleri yerine getirmelerinden uzunca bir süre sonra 
kapatõlabileceğinden, bunlarla ilgili sorumluluklar iskonto edilmek suretiyle değerlemeye 
tabi tutulur. 

Belirli fayda planlarõ için herhangi bir fon oluşturulmayabilir veya kõsmen ya da 
tamamen bir işletme veya bazõ durumlarda çalõşanlar tarafõndan katkõda bulunulan bir 
işletme veya fon şeklinde olabilir. Bu işletme veya fon çalõşanlara sağlanan faydalarõn 
ödendiği birim olup, hukuki olarak işletmeden ayrõ bir kişiliğe sahiptir. Fayda planlarõnõn 
vadeleri geldiğinde ödenmesi, sadece fonun finansal durumu ve yatõrõmõn getirisine bağlõ 
olmayõp, aynõ zamanda işletmenin güçlü bir fon oluşturma istek ve yeteneğine de bağlõdõr. 
Bundan dolayõ, plana ilişkin aktüeryal risk veya yatõrõm riski işletmenin üzerindedir. Belirli 
bir fayda planõ için mali tablolara alõnan bir gider, o döneme ilişkin tahakkuk eden katkõ 
tutarõna eşit olmak zorunda değildir.    

Belirli fayda planlarõnõn muhasebeleştirilmesinde aşağõda yer alan sõralamaya 
uyulur. 

a)Çalõşanlarõn cari veya önceki dönemlerde yerine getirmiş olduklarõ hizmete 
karşõlõk elde ettikleri getirinin güvenilir bir şekilde tahmin edilmesi için aktüeryal tekniklerin 
kullanõlmasõ. (Bu durumda, işletmeler tarafõndan, cari ve önceki dönemlerle 
ilişkilendirilebilir fayda tutarlarõnõn belirlenmesi ve bu faydalarõn maliyetini etkileyebilecek 
demografik ve finansal değişkenler hakkõnda tahminler yapõlmasõ şarttõr.)  

b)Belirli fayda sorumluluğunun bugünkü değeri ile cari hizmet maliyetinin 
belirlenebilmesi için, ilgili faydalarõn �Öngörülen Birim Kredi Yöntemi�nin kullanõlmasõ 
suretiyle iskonto edilmesi; 

c)Plana ait varlõklarõn makul değerinin belirlenmesi; 
d)Aktüeryal kazanç ve kayõplarõn mali tablolara alõnmasõ gereken tutarõnõn 

belirlenmesi; 
e)Plana ilişkin herhangi bir yenilik veya değişiklik olmasõ halinde, ortaya çõkan 

geçmiş hizmet maliyetlerinin belirlenmesi; 
f)Planõn sona ermiş veya kapsamõnõn daraltõlmõş olmasõ halinde, ortaya çõkan 

kazanç veya kayõplarõn belirlenmesi.  
Bir işletmenin birden fazla belirli fayda planõnõn bulunmasõ durumunda, üçüncü 

fõkrada belirtilen prosedürlerin önemli nitelikte her bir plan için ayrõ ayrõ uygulanmasõ 
şarttõr. 

Bazõ durumlarda, tahminler, ortalamalar ve kõsa hesaplama işlemleri ayrõntõlõ 
hesaplamalara yönelik güvenilir tahminler sağlayabilir. 

 
Zõmni kabulden doğan sorumluluklarõn muhasebeleştirilmesi 
Madde 646. Belirli fayda planlarõnõn muhasebeleştirilmesinde, sadece bu planlar 

kapsamõndaki yasal sorumluluklarõn değil, aynõ zamanda işletmelerin gayriresmi 
uygulamalarõndan kaynaklanan zõmni kabulden doğan sorumluluklarõnõn da dikkate alõnmasõ 
şarttõr. Gayriresmi uygulamalar, işletmenin çalõşanlara sağlanan faydalarõ ödemekten başka 
herhangi bir gerçekçi alternatifinin bulunmadõğõ durumlarda, işletmenin zõmni kabulden 
doğan sorumluluklarõnõ artõrõr. İşletmenin gayriresmi uygulamalarõnda meydana gelen bir 
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değişikliğin çalõşanlarõ ile arasõndaki ilişkilerinde kabul edilemez zararlara yol açmasõ bu tür 
yükümlülüklere örnek olarak verilebilir. 

Belirli fayda planlarõnõn hukuki şartlarõ işletmenin plan kapsamõndaki 
sorumluluklarõnõ sona erdirmesine imkan tanõyabilir. Ancak, işletmenin mevcut 
çalõşanlarõnõn işletme ile olan ilişkileri kesilmediği sürece, bir planõn durdurulmasõ genellikle 
zor bir süreçtir. Bundan dolayõ, aksine bir delil bulunmadõğõ sürece; çalõşma dönemi 
sonrasõna ilişkin faydalar, çalõşanlarõn kalan iş hayatlarõ süresince devam ettirileceği 
varsayõmõyla muhasebeleştirilir.   

 
Bilanço 
Madde 647. Belirli fayda sorumluluğu olarak mali tablolara alõnacak tutarõn 

belirlenmesinde, aşağõda belirtilen tutarlarõn net toplamõ dikkate alõnõr: 
a)Bilanço tarihinde belirli fayda sorumluluğunun bugünkü değeri, 
b)Mali tablolara alõnmayan aktüeryal kazançlar eklenir (mali tablolara alõnmayan 

aktüeryal kayõplar düşülür),  
c)Henüz mali tablolara alõnmayan geçmiş hizmet maliyetleri düşülür, 
d)Plana ilişkin sorumluluklarõn yerine getirilmesinde doğrudan kullanõlacak plan 

varlõklarõnõn bilanço tarihindeki makul değeri düşülür. 
Belirli fayda sorumluluğunun bugünkü değerinin belirlenmesinde, plana ait 

herhangi bir varlõğõn makul değerinin düşülmesinden önceki brüt sorumluluk tutarõ esas 
alõnõr. 

Belirli fayda sorumluluklarõnõn bugünkü değeri ile plana ait varlõklarõn makul 
değerinin, bilanço tarihinde belirlenen tutarlar ile mali tablolara alõnan tutarlar arasõnda 
önemli ölçüde farklõlõk oluşmayacak şekilde düzenli olarak belirlenmesi şarttõr.  

Bu kõsõmdaki hükümler, çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin önemli nitelikteki tüm 
fayda sorumluluklarõnõn değerlemesinde yetkin bir aktüerin kullanõmõnõ zorunlu tutmamakla 
birlikte teşvik eder. İşletmeler, pratik sebepler nedeniyle, sorumluluklara ilişkin değerleme 
işlemlerinin ayrõntõlõ bir şekilde yapõlabilmesini teminen bilanço tarihinden önce yetkin bir 
aktüer kullanabilir. Ancak, bu değerleme işlemlerinin sonuçlarõnõn, bilanço tarihine kadar 
olan dönemde ortaya çõkan önemli nitelikteki işlem ve değişiklikler çerçevesinde 
güncellenmesi zorunludur.  

Birinci fõkra hükmü çerçevesinde belirlenen tutar negatif olabilir. Bu durumda, 
ilgili varlõk aşağõda belirtilen tutarlardan düşük olanõ ile değerlenir: 

a)Bu maddenin birinci fõkrasõ hükmü çerçevesinde belirlenen tutar; ve 
b) 1-Mali tablolara alõnmayan aktüeryal kayõplar ve geçmiş hizmet maliyetleri, ile 
     2-Plandan yapõlan geri ödemeler veya plana gelecekte yapõlacak katkõlardaki 

azalõşlar şeklinde ortaya çõkan ekonomik faydalarõn bugünkü değerinin (bu ekonomik 
faydalarõn bugünkü değeri, bu kõsmõn �Aktüeryal varsayõmlar: iskonto oranõ� başlõklõ 
maddesinde açõklanan iskonto oranõnõn kullanõlmasõ suretiyle belirlenir.)net toplamõ.   

Belirli fayda planlarõnõn aşõrõ derecede fonlandõğõ veya bazõ hallerde olmak üzere 
aktüeryal kazançlarõn mali tablolara alõndõğõ durumlarda, işletmeler açõsõndan bir varlõk 
ortaya çõkabilir. Aşağõda belirtilen sebeplerden dolayõ, bu tür durumlarda ortaya çõkan 
varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ şarttõr: 

a)İşletmenin bir kaynağõ kontrol etmesi veya gelecekte bir fayda elde etmek üzere 
fon fazlalõğõnõ kullanma yeteneğine sahip bulunmasõ,  

b)Bu kontrolün, işletme tarafõndan ödenen katkõlar ve çalõşanlar tarafõndan sunulan 
hizmetler gibi geçmiş olaylarõn bir sonucunu oluşturmasõ, 

c)Doğrudan işletmeye veya dolaylõ olarak açõğa düşmüş diğer bir plana olmak 
üzere, nakit geri ödeme veya plana gelecekte yapõlacak katkõlardaki azalõşlar şeklinde ortaya 
çõkacak bir ekonomik fayda bulunmasõ.  
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Gelir tablosu 
Madde 648. Bu Tebliğin diğer kõsõmlarõnõn, aşağõda belirtilen tutarlarõn bir varlõğõn 

maliyetine dahil edilmesini gerektirmediği veya buna izin vermediği durumlarda; bu 
tutarlarõn net toplamõnõn gelir veya gider olarak mali tablolara alõnmasõ şarttõr. 

a)Cari hizmet maliyeti, 
b)Faiz maliyetleri, 
c)Plana ait varlõklar ile tazminat haklarõna ilişkin beklenen getiri, 
d)Aktüeryal kazanç ve kayõplar (bu Kõsmõn �Aktüeryal kazanç ve kayõplar� başlõklõ 

maddesi hükümleri çerçevesinde mali tablolara alõndõğõ sürece), 
e)Geçmiş hizmet maliyetleri (bu Kõsmõn �Geçmiş hizmet maliyetleri� başlõklõ 

maddesi, bu tür maliyetlerin mali tablolara alõnmasõnõ zorunlu tuttuğu sürece), ve 
f)Planõn sona ermesinin veya kapsamõnõn daraltõlmasõnõn yarattõğõ etki. 
Bu Tebliğin diğer kõsõmlarõ, çalõşanlara sağlanan faydalara ilişkin belirli 

maliyetlerin stoklar veya maddi varlõklar gibi varlõklarõn maliyetlerine dahil edilmesini 
zorunlu tutar. Bu tür varlõklarõn maliyetine dahil edilen çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin 
faydalarõn maliyetleri, birinci fõkrada sayõlan unsurlarõn uygun oranlardaki kombinasyonunu 
içerir.    

 
Belirli fayda sorumluluklarõnõn bugünkü değeri ve cari hizmet maliyeti 
Madde 649. Belirli fayda planlarõnõn nihai maliyetleri; nihai maaş ve ücretler, 

çalõşanlarõn iş değiştirmeleri, ölümler, sağlõk maliyeti trendleri ve plana ait varlõklara ilişkin 
yatõrõm getirileri gibi çok sayõda değişkenden etkilenebilir. Bir planõn nihai maliyeti belirsiz 
olup, bu belirsizliğin uzunca bir süre devam etme olasõlõğõ yüksektir. Çalõşma dönemi 
sonrasõna ilişkin fayda sorumluluklarõnõn bugünkü değerinin ve ilgili cari hizmet 
maliyetlerinin değerlemesine yönelik olarak, aşağõda belirtilen adõmlarõn yerine getirilmesi 
zorunludur. 

a) Bir aktüeryal değerleme yönteminin uygulanmasõ, 
b) Faydalarõn hizmet dönemleriyle ilişkilendirilmesi, ve 
c) Aktüeryal varsayõmlarõn yapõlmasõ. 
 
Aktüeryal değerleme yöntemi 
Madde 650. Belirli fayda sorumluluklarõnõn bugünkü değerinin ve ilgili cari 

hizmet maliyetleri ile uygulanabilir olmasõ durumunda geçmiş hizmet maliyetlerinin 
belirlenmesinde, �Öngörülen Birim Kredi Yöntemi� uygulanõr.  

 �Öngörülen Birim Kredi Yöntemi�ne göre, her bir hizmet dönemi ilave bir birim 
fayda kazanõlmasõnõ sağlar ve nihai sorumluluğun hesaplanmasõnda her birim ayrõca 
değerlenir. 

Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda sorumluluğunun bir kõsmõnõn bilanço 
tarihini takibeden oniki ay içerisinde tahakkuk etmesi halinde bile, bu sorumluluğun 
tamamõnõn iskontoya tabi tutulmasõ zorunludur.    

 
Faydalarõn hizmet dönemleriyle ilişkilendirilmesi  
Madde 651. Belirli fayda sorumluluklarõnõn bugünkü değerinin ve ilgili cari 

hizmet maliyetleri ile uygulanabilir olmasõ durumunda geçmiş hizmet maliyetlerinin 
belirlenmesinde; faydalarõn, planõn fayda formülü uyarõnca hizmetlerin sunulduğu dönemler 
ile ilişkilendirilmesi şarttõr. Ancak, çalõşanlarõn sonraki yõllardaki hizmetlerinin önceki 
yõllara göre önemli ölçüde daha yüksek bir düzeyde fayda sağlamasõ halinde; faydalar, 
aşağõda belirtilen tarih aralõğõndaki hizmet dönemleri ile doğrusal olarak ilişkilendirilir: 



 

312 

a)Sunulan hizmetin ilk defa olarak plan kapsamõnda bir faydanõn oluşmasõna neden 
olduğu tarihten (faydalarõn elde edilmesi, daha fazla bir hizmet sunulmasõna bağlõ olsun 
veya olmasõn),  

b)Maaş ve ücret artõşlarõ hariç olmak üzere, sunulan hizmetin önemli tutarda bir 
fayda oluşturmaz hale geldiği tarihe kadar.  

�Öngörülen Birim Kredi Yöntemi�, faydalarõn cari dönem (cari hizmet maliyetinin 
belirlenmesine yönelik olarak) ve önceki dönemler (belirli fayda sorumluluklarõnõn bugünkü 
değerinin belirlenmesine yönelik olarak) ile ilişkilendirilmesini şart kõlar. Faydalar, çalõşma 
dönemi sonrasõna ilişkin fayda sorumluluğunun oluştuğu dönemler ile ilişkilendirilir. Bu 
sorumluluk, işletme tarafõndan gelecek dönemlerde ödenmesi beklenen çalõşma dönemi 
sonrasõna ilişkin faydalara karşõlõk, çalõşanlarõn hizmet verdiği anda ortaya çõkar. Aktüeryal 
tekniklerin kullanõlmasõ, bu sorumluluklarõn işletmelerce güvenilir bir şekilde 
değerlenmesine olanak sağlar. 

Faydalarõn, çalõşanlarõn gelecekte çalõşmasõ şartõna bağlõ olmasõ halinde bile 
(faydalarõn henüz kazanõlmamõş olmasõ); çalõşanlar tarafõndan sunulan hizmetler belirli 
fayda planlarõ kapsamõndaki sorumluluklarõ artõrõr. Gelecekte çalõşma şartõnõn ortadan 
kalktõğõ tarihe kadar sunulan hizmetler, fayda elde edilmesi için sunulmasõ gereken toplam 
hizmet miktarõnõ azaltmasõ nedeniyle işletmenin zõmni kabulden doğan sorumluluklarõnõ 
artõrõr. Belirli fayda sorumluluğunun değerlenmesine yönelik olarak, çalõşanlarõn bu tür 
asgari çalõşma süresine ilişkin düzenlemelerden tatmin olmama olasõlõklarõnõn dikkate 
alõnmasõ şarttõr. Benzer olarak, her ne kadar, sağlõk ile ilgili olanlar gibi çalõşma dönemi 
sonrasõna ilişkin faydalardan bazõlarõnõn sadece, çalõşanlarõn işletme ile olan istihdam 
ilişkileri kesildikten sonra belirli bir olayõn ortaya çõkmasõna bağlõ olsa bile; bu olayõn ortaya 
çõkmasõ halinde, çalõşanlarca fayda elde edilmesini sağlayan hizmet sunulduğunda buna 
ilişkin bir sorumluluk oluşturulur. Belirli bir olayõn ortaya çõkma olasõlõğõ, bir sorumluluğun 
oluşup oluşmadõğõnõn belirlenmesine katkõda bulunmaz, ancak bu sorumluluğun 
değerlemesini etkiler. 

Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda planlarõyla ilgili sorumluluklar, çalõşanlar 
tarafõndan sunulan hizmetin önemli tutarda bir fayda oluşturmaz hale geldiği tarihe kadar 
artar. Bundan dolayõ, tüm faydalarõn, planõn fayda formülü uyarõnca bu tarihte veya bu 
tarihten önce sona eren dönemler ile ilişkilendirilmesi zorunludur. Ancak, çalõşanlarõn 
sonraki yõllardaki hizmetlerinin önceki yõllara göre önemli ölçüde daha yüksek bir düzeyde 
fayda sağlamasõ durumunda; faydalar, sunulan hizmetin önemli tutarda bir fayda oluşturmaz 
hale geldiği tarihe kadar olan dönemler ile doğrusal olarak ilişkilendirilir. Çalõşanlar 
tarafõndan dönemin tamamõ boyunca sunulan hizmetler nihai olarak yüksek düzeydeki 
faydaya sebebiyet verir. 

Fayda tutarõnõn, her bir hizmet yõlõna ilişkin nihai ücretin sabit bir oranõ olmasõ 
durumunda; gelecekteki ücret artõşlarõ, bilanço tarihinden önceki hizmete ilişkin mevcut 
fayda sorumluluğunun ifasõ için gereken tutarõ etkiler, ancak ilave bir sorumluluk meydana 
getirmez. Bundan dolayõ; 

a)Fayda tutarõ nihai ücret tutarõna bağlõ olsa bile, ücret artõşlarõ ilave faydalara 
neden olmaz, ve 

b)Her bir dönem ile ilişkilendirilen fayda tutarõ, faydanõn bağlõ olduğu ücretin sabit 
bir oranõdõr. 

 
Aktüeryal varsayõmlar  
Madde 652. Aktüeryal varsayõmlar tarafsõz olmalõ ve birbirleriyle uyum içinde 

bulunmalõdõr. 
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Aktüeryal varsayõmlar, çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalarõn nihai maliyetini 
belirleyen değişkenlerle ilgili en iyi tahminlerdir. Aktüeryal varsayõmlar aşağõdaki 
unsurlardan oluşmaktadõr: 

a)Fayda elde etmeye hak kazanmõş mevcut ve önceki çalõşanlarõn (ve bu kişilere 
ekonomik olarak bağõmlõ kişilerin) gelecekteki özellikleri hakkõnda yapõlan demografik 
varsayõmlar. Bu tür varsayõmlar aşağõdaki belirtilen ve benzeri konularõ kapsar: 

      1-Çalõşma dönemi süresince ve sonrasõndaki döneme ilişkin ölüm oranõ, 
      2-Çalõşanlarõn iş değiştirme, maluliyet ve erken emeklilik oranlarõ, 
      3-Planõn fayda elde etmeye hak kazanmõş üyeleri ile bu kişilere ekonomik 

olarak bağõmlõ kişilerin oranõ, 
      4-Sağlõk planlarõ kapsamõndaki tazminat başvuru oranlarõ; ve   
b)Aşağõda belirtilen ve benzeri konular ile ilgili finansal varsayõmlar:    
       1-İskonto oranõ, 
       2-Gelecekteki ücret ve benzeri fayda düzeyleri, 
       3-Sağlõkla ilgili faydalarda, tazminat başvurularõ ile fayda ödemelerine ilişkin 

önemli idari maliyetler de dahil olmak üzere gelecekteki sağlõk maliyetleri, 
       4-Plana ait varlõklarõn beklenen getiri oranõ. 
Aktüeryal varsayõmlar, ihtiyatsõz veya aşõrõ derecede ihtiyatlõ olmadõklarõ sürece 

tarafsõz olarak kabul edilir. 
Enflasyon, ücret artõş oranlarõ, plana ait varlõklarõn getirisi ve iskonto oranlarõ gibi 

faktörler arasõndaki ekonomik ilişkiler aktüeryal varsayõmlara yansõtõlabildiği sürece, bu 
varsayõmlarõn birbirleriyle uyum içinde bulunduklarõ kabul edilir. (Örnek; gelecekte 
herhangi bir dönemdeki belirli bir enflasyon düzeyine dayanan tüm varsayõmlar için, o 
dönemde aynõ enflasyon düzeyinin geçerli olduğu kabul edilir.) 

Reel verilere ilişkin tahminler daha güvenilir olmadõğõ sürece, iskonto oranõ ve 
diğer finansal varsayõmlarõn belirlenmesinde nominal veriler kullanõlõr. Ancak, yüksek 
enflasyon dönemlerinde veya faydalarõn bir endekse bağlõ olduğu ve aynõ para birimi ve 
vadeye sahip endekse bağlõ tahvillerin derin bir piyasasõnõn bulunduğu ekonomilerde reel 
verilerin kullanõlmasõ daha güvenilir sonuçlar verebilir. 

Finansal varsayõmlarõn bilanço tarihi itibarõyla belirlenmesinde, sorumluluklarõn ifa 
edileceği dönemlerde geçerli olan piyasa beklentileri esas alõnõr. 

 
Aktüeryal varsayõmlar: iskonto oranõ 
Madde 653. Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda sorumluluklarõnõn iskonto 

edilmesinde kullanõlacak oran, yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin bilanço tarihindeki 
piyasa getirileri referans alõnarak belirlenir. Bu tür tahvillerin derin bir piyasasõnõn 
bulunmamasõ halinde, devlet tahvillerinin bilanço tarihindeki piyasa getirileri esas alõnõr. 
Özel sektör veya devlet tahvillerinin para birimi ve vadesinin, çalõşma dönemi sonrasõna 
ilişkin fayda sorumluluklarõnõn para birimi ve tahmini vadesi ile uyumlu olmasõ şarttõr. 

İskonto oranõ, önemli bir etkisi bulunan aktüeryal varsayõmlardan biridir. Bu oran, 
paranõn zaman değerini yansõtmakta olup, aktüeryal risk veya yatõrõm riski ile ilgili değildir. 
İskonto oranõ, ayrõca; işletmenin alacaklõlarõ tarafõndan değerlendirilen işletmeye özgü karşõ 
taraf riskini yansõtmadõğõ gibi, gelecekteki olaylarõn aktüeryal varsayõmlardan farklõ 
gerçekleşmesi riskini de ifade etmez. 

İskonto oranõ, fayda ödemelerinin tahmini zamanlamasõnõ yansõtõr. Uygulamada, 
fayda ödemelerine ilişkin para birimi, tutar ve tahmini zamanlamayõ yansõtan tek bir ağõrlõklõ 
ortalama iskonto oranõ kullanõlabilir. 

Bazõ durumlarda, tüm fayda ödemelerinin tahmini vadeleri ile örtüşen uzun vadeli 
tahvillerin derin bir piyasasõ bulunmayabilir. Bu tür durumlarda, daha kõsa vadeli ödemelerin 
iskonto edilmesinde kullanõlan uygun vadeli tahvillerin cari piyasa oranlarõ kullanõlõr ve bu 
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oranlar daha uzun vadeli ödemelere ilişkin iskonto oranlarõnõn tahmin edilmesinde esas 
alõnabilir. Çünkü, belirli fayda sorumluluğunun bugünkü değerinin, mevcut özel sektör veya 
devlet tahvillerinin vadelerinden daha uzun bir vadeye sahip olan faydalara uygulanan 
iskonto oranõna karşõ önemli ölçüde duyarlõ olmasõ olasõ değildir.  

Faiz maliyetleri, dönemin başõnda belirlenen iskonto oranõ ile o döneme ilişkin 
belirli fayda sorumluluğunun (bu sorumlulukta meydana gelen önemli değişiklikler dikkate 
alõndõktan sonraki) bugünkü değerinin çarpõlmasõ suretiyle hesaplanõr. Sorumluluğun 
bugünkü değeri mali tablolara alõnan sorumluluk tutarõndan farklõ olacaktõr; çünkü, söz 
konusu sorumluluk plana ait varlõklarõn makul değeri düşüldükten sonraki tutar üzerinden 
mali tablolara alõnmakta olup, diğer taraftan bazõ aktüeryal kazanç ve kayõplar ile geçmiş 
hizmet maliyetleri derhal mali tablolara alõnmamõş olabilir. 

 
Aktüeryal varsayõmlar: maaş ve ücretler, faydalar ve sağlõk maliyetleri  
Madde 654. Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda sorumluluklarõ aşağõda 

belirtilen kalemlerin etkilerini yansõtacak şekilde değerlemeye tabi tutulur: 
a)Gelecekteki tahmini maaş ve ücret artõşlarõ, 
b)Bilanço tarihi itibarõyla plan şartlarõnda olduğu belirtilen (veya plan şartlarõnõ 

aşan zõmni kabulden doğan sorumluluklardan kaynaklanan) faydalar, ve  
c)Belirli fayda planlarõ kapsamõnda ödenecek faydalarõ etkileyen, devlet fayda 

planlarõna ilişkin olarak gelecekte meydana gelebilecek tahmini değişiklikler. Ancak bu 
değişiklikler sadece aşağõdaki koşullar çerçevesinde dikkate alõnõr: 

       1-Bu değişikliklerin bilanço tarihinden önce yürürlüğe girmiş olmasõ, veya 
       2-Geçmiş deneyimlerin veya diğer güvenilir kanõtlarõn, devlet fayda 

planlarõnõn öngörülebilir bir şekilde değişeceğini göstermesi (Örnek; genel fiyat düzeyinde 
veya genel ücret düzeyinde meydana gelecek değişiklikler çerçevesinde).   

Gelecekteki tahmini maaş ve ücret artõşlarõnõn belirlenmesinde, enflasyon oranõ, 
çalõşanlarõn kõdemleri ve terfileri ile işçi piyasalarõndaki arz ve talep koşullarõ gibi ilgili 
diğer faktörlerin etkilerinin dikkate alõnmasõ şarttõr. 

Planõn resmi şartlarõnõn (veya bu şartlarõ aşan zõmni kabulden doğan bir 
sorumluluğun) gelecek dönemlerde işletmenin faydalarõ değiştirmesini gerektirmesi halinde, 
bu değişiklikler plana ilişkin sorumluluklarõn değerlemesinde dikkate alõnõr. Aşağõda 
belirtilen örneklerde bu durum ortaya çõkabilir: 

a)İşletmenin faydalarõ artõrmakta geçmiş bir deneyiminin bulunmasõ ve bu 
uygulamanõn gelecekte değişeceğine ilişkin olarak objektif herhangi bir kanõtõn 
bulunmamasõ, veya 

b)Aktüeryal kazançlarõn halihazõrda mali tablolara alõnmõş olmasõ ve planõn resmi 
şartlarõnõn (veya bu şartlarõ aşan zõmni kabulden doğan bir sorumluluğun) veya yasal 
düzenlemelerin plandaki fazla varlõklarõn plan katõlõmcõlarõnõn lehine kullanõlmasõ hususunda 
işletmeyi zorunlu tutmasõ.    

Aktüeryal varsayõmlar, bilanço tarihi itibarõyla planõn resmi şartlarõnda (veya zõmni 
kabulden doğan sorumluluklarda) bulunmayan gelecekteki fayda değişikliklerini yansõtmaz. 
Bu tür değişiklikler aşağõdaki sonuçlarõn ortaya çõkmasõna neden olur: 

a)Geçmiş hizmet maliyeti (faydalar, değişiklikten önceki hizmetlere yönelik olarak 
değiştirildiği sürece), ve 

b)Değişiklikten sonraki dönemler için cari hizmet maliyeti (faydalar, değişiklikten 
sonraki hizmetlere yönelik olarak değiştirildiği sürece).    

Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda planlarõndan bazõlarõ devlet emeklilik veya 
sağlõk planlarõnõn düzeyi gibi değişkenlere bağlõ olabilir. Bu tür fayda planlarõnõn 
değerlemesinde söz konusu değişkenlerde beklenen değişikliklerin dikkate alõnmasõ zorunlu 



 

315 

olup, bu beklentilerin geçmiş deneyimlere ve diğer güvenilir kanõtlara dayandõrõlmasõ 
zorunludur. 

Sağlõk maliyetlerine ilişkin varsayõmlar yapõlõrken, sağlõk maliyetlerinde meydana 
gelen değişiklikler ve enflasyon nedeniyle gelecekte sağlõk hizmetlerinin maliyetlerinde 
oluşabilecek tahmini değişiklikler dikkate alõnõr. 

Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin sağlõk faydalarõnõn değerlemesinde, gelecekteki 
tazminat taleplerinin düzeyi ve sõklõğõ ile bu taleplerin karşõlanma maliyetleri hakkõnda 
belirli varsayõmlar yapõlmasõ şarttõr. Gelecekteki sağlõk maliyetleri tahmin edilirken, 
işletmenin kendi deneyimleri, diğer işletmeler, sigorta şirketleri, sağlõk hizmeti veren 
kuruluşlar ve diğer kaynaklardan elde edilen tarihi veriler esas alõnõr. Sağlõk hizmetlerinde 
ve plan katõlõmcõlarõnõn bu hizmetlere ilişkin faydalarõnda meydana gelen değişiklikler ile 
teknolojik gelişmeler, gelecekteki sağlõk maliyetlerinin tahmin edilmesinde ayrõca dikkate 
alõnõr. 

Tazminat taleplerinin düzeyi ve sõklõğõ, çalõşanlarõn (ve bu kişilere ekonomik 
olarak bağõmlõ kişilerin) yaş, cinsiyet ve sağlõk durumlarõna ve bazõ durumlarda da coğrafi 
konum gibi diğer faktörlere karşõ duyarlõ olabilir. Bundan dolayõ, toplumun demografik 
yapõsõ tarihi verilerde esas alõnan demografik yapõdan farklõ olduğu sürece, söz konusu tarihi 
verilerin düzeltilmesi şarttõr. Ayrõca, tarihi veriler, bu verilerdeki trendin aynõ şekilde devam 
etmeyeceğine ilişkin olarak güvenilir bir kanõtõn bulunmasõ durumunda da düzeltilir. 

Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin sağlõk fayda planlarõndan bazõlarõ, planõn 
kapsadõğõ sağlõk maliyetlerine çalõşanlar tarafõndan katkõda bulunulmasõnõ şart kõlar. 
Gelecekteki sağlõk maliyetlerine ilişkin tahminler yapõlõrken, bilanço tarihi itibarõyla mevcut 
olan plan şartlarõ (veya  bu şartlarõ aşan zõmni kabulden doğan bir sorumluluk) uyarõnca 
yapõlan bu tür katkõlar da dikkate alõnõr. Çalõşanlarõn katkõlarõnda meydana gelen 
değişiklikler, geçmiş hizmet maliyetlerine yansõr veya uygulanabilir olmasõ durumunda 
planõn kapsamõnõn daraltõlmasõ ile sonuçlanabilir. Tazminat taleplerinin karşõlanma 
maliyetlerinin, devletten veya sağlõk hizmeti sunan diğer kuruluşlardan elde edilen 
faydalarla azaltõlmasõ mümkündür. 

 
Aktüeryal kazanç ve kayõplar  
Madde 655. Belirli fayda sorumluluklarõnõn değerlemesinde; önceki dönem sonu 

itibarõyla mali tablolara alõnmamõş olan net birikmiş aktüeryal kazanç ve kayõplarõn 
aşağõdaki kalemlerden büyük olanõnõ aşmasõ halinde, aktüeryal kazanç ve kayõplarõn bir 
kõsmõ (üçüncü fõkrada belirlenen ölçüde) gelir veya gider olarak mali tablolara alõnõr: 

a)O tarihteki belirli fayda sorumluluğunun (plana ait varlõklar düşülmeden önce) 
bugünkü değerinin %10�u, ve 

b)O tarihteki plana ait varlõklarõn makul değerinin %10�u.   
Bu limitlerin, her bir belirli fayda planõ için ayrõ ayrõ hesaplanmasõ ve uygulanmasõ 

zorunludur. 
Her bir belirli fayda planõ için, aktüeryal kazanç ve kayõplarõn mali tablolara 

alõnacak kõsmõ, bu maddenin birinci fõkrasõ kapsamõnda belirlenen fazla tutarõn plana katõlan 
çalõşanlarõn beklenen kalan çalõşma sürelerinin ortalamasõna bölünmesiyle elde edilir. Diğer 
taraftan, aktüeryal kazanç ve kayõplarõn daha hõzlõ bir şekilde mali tablolara alõnmasõyla 
sonuçlanacak sistematik bir yöntem de benimsenebilir; ancak bu durumda, söz konusu 
yöntemin kazanç ve kayõplarõn her ikisine birden ve her dönem tutarlõ olarak uygulanmasõ 
şarttõr. Bu maddenin birinci fõkrasõnda belirtilen koşullar sağlansa bile, aktüeryal kazanç ve 
kayõplarõn belirlenmesinde bu tür sistematik yöntemler uygulanabilir.   

Aktüeryal kazanç ve kayõplar, belirli fayda sorumluluklarõnõn bugünkü değerinde 
veya plana ait varlõklarõnõn makul değerinde meydana gelen artõş ve azalõşlardan 
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kaynaklanabilir. Aşağõda belirtilen durumlar aktüeryal kazanç ve kayõplarõn ortaya çõkma 
sebeplerine örnek olarak verilebilir: 

a)Çalõşanlarõn iş değiştirme hõzõna ilişkin oranõn beklenmedik ölçüde yüksek veya 
düşük olarak gerçekleşmesi; erken emeklilik; ölüm; ücretler, faydalar (planõn açõk veya 
zõmni şartlarõnõn, yüksek enflasyon dönemlerinde fayda artõşlarõna olanak sağlamasõ halinde) 
ve sağlõk maliyetlerinde meydana gelen artõşlar, 

b)(a) bendinde sayõlan örneklerin gelecekteki durumlarõna ilişkin tahminlerde 
meydana gelen değişikliklerin etkisi, 

c)İskonto oranõ ile ilgili olarak meydana gelen değişikliklerin etkisi, 
d)Plana ait varlõklara ilişkin beklenen getiriler ile gerçek getiriler arasõndaki 

farklõlõklar.    
Aktüeryal kazanç ve kayõplar uzun vadede birbirlerini netleştirici etkide 

bulunabilir. Bundan dolayõ, çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda sorumluluklarõ ile ilgili 
tahminler, en iyi tahmin etrafõnda olmak üzere bir aralõk içerisinde yer alõr. Aktüeryal 
kazanç ve kayõplarõn söz konusu aralõk içerisinde gerçekleşen kõsmõ mali tablolara alõnabilir 
ancak zorunlu değildir. Diğer taraftan, aktüeryal kazanç ve kayõplarõn, asgari olarak en iyi 
tahminin %10 altõnda veya üstünde olan aralõğõn dõşõna isabet eden kõsmõnõn mali tablolara 
alõnmasõ zorunludur. Ayrõca, mali tablolara alõnma işleminin daha hõzlõ bir şekilde 
yapõlabilmesi için, üçüncü fõkrada belirtilen koşullar sağlandõğõ sürece sistematik yöntemler 
kullanõlabilir. (Örnek; aralõğõn hem içindeki hem de dõşõndaki aktüeryal kazanç ve kayõplarõn 
tamamõnõn derhal mali tablolara alõnmasõ bu tür izin verilen yöntemler içerisinde yer alõr.)  

 
Geçmiş hizmet maliyetleri  
Madde 656. Belirli fayda sorumluluklarõna ilişkin değerleme işlemlerinde; geçmiş 

hizmet maliyetleri, faydalarõn kazanõlmõş hale geldiği tarihe kadar olan ortalama dönem 
üzerinden doğrusal olarak gider yazõlmak suretiyle mali tablolara alõnõr. Faydalar, belirli 
fayda planõnõn başlangõcõ veya bu planda yapõlan değişiklikler itibarõyla kazanõlmõş olarak 
kabul edildiği sürece, geçmiş hizmet maliyetleri derhal mali tablolara alõnõr.   

İşletmeler tarafõndan yeni bir belirli fayda planõnõn oluşturulduğu veya mevcut bir 
belirli fayda planõ kapsamõnda ödenecek faydalarõn değiştirildiği anda, geçmiş hizmet 
maliyetleri ortaya çõkar. Bu tür değişiklikler, faydalarõn kazanõlmõş hale geldiği tarihe kadar 
olan dönem süresince çalõşanlar tarafõndan sunulan hizmetler karşõlõğõnda yapõlõr. Bundan 
dolayõ, geçmiş hizmet maliyetlerinin, çalõşanlarõn önceki dönemlere ilişkin hizmetlerine 
ilişkin olduğu gerçeği dikkate alõnmaksõzõn, söz konusu dönem üzerinden mali tablolara 
alõnmasõ şarttõr. Geçmiş hizmet maliyetleri, planda yapõlan değişiklikler nedeniyle 
yükümlülüklerin değiştiği tarih itibarõyla değerlemeye tabi tutulur. 

Aşağõda belirtilen kalemler geçmiş hizmet maliyetlerinin kapsamõ içerisinde yer 
almaz: 

a)Gerçek ve tahmini ücret artõşlarõ arasõndaki farkõn önceki yõllara ait hizmetler 
karşõlõğõnda ödenecek faydalara ilişkin sorumluluklar üzerindeki etkisi (Aktüeryal 
varsayõmlarõn tahmini ücretleri dikkate almasõ nedeniyle, herhangi bir geçmiş hizmet 
maliyeti oluşmaz.), 

b)İşletmenin emeklilik maaşlarõnda artõş yapma hususunda zõmni kabulden doğan 
bir sorumluluğunun bulunduğu durumlarda, artõşlarõn tahminlerin üzerinde veya altõnda 
gerçekleşmesi (Aktüeryal varsayõmlarõn bu tür artõşlarõ dikkate almasõ nedeniyle, herhangi 
bir geçmiş hizmet maliyeti oluşmaz.), 

c)Planõn resmi şartlarõnõn (veya bu şartlarõ aşan zõmni kabulden doğan bir 
sorumluluğun) veya yasal düzenlemelerin plana ait fazla varlõklarõn plan katõlõmcõlarõnõn 
lehine kullanõlmasõ hususunda işletmeyi zorunlu tutmasõ halinde; henüz resmi olarak 
sonuçlanmamõş olsa bile, mali tablolara alõnmõş mevcut aktüeryal kazanç ve kayõplar 
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nedeniyle oluşan fayda artõşlarõna ilişkin tahminler (işletme açõsõndan ortaya çõkan 
sorumluluk artõşlarõ geçmiş hizmet maliyeti değil aktüeryal kayõplardõr.), 

d)Yeni veya iyileştirilmiş faydalarõn bulunmadõğõ ve çalõşanlarõn asgari çalõşma 
süresine ilişkin şartlarõ yerine getirdiği durumlarda, kazanõlmõş faydalarda meydana gelen 
artõşlar (Faydalarõn tahmini maliyetlerinin, hizmetler teslim alõndõğõnda cari hizmet maliyeti 
olarak mali tablolara alõnmõş olmasõ nedeniyle herhangi bir geçmiş hizmet maliyeti 
oluşmaz.),   

e)Planda gelecekteki hizmetlere yönelik faydalarõ azaltan değişikliklerin etkisi 
(planõn kapsamõnõn daraltõlmasõ). 

Yeni faydalar oluşturulduğunda veya mevcut faydalar değiştirildiğinde geçmiş 
hizmet maliyetlerine ilişkin bir itfa tablosu düzenlenir ve bu tablo sadece planõn kapsamõnõn 
daraltõlmasõ veya yükümlülüklerin ifasõ hallerinde düzeltilebilir. 

Mevcut bir belirli fayda planõ kapsamõnda ödenecek faydalarõn azaltõlmasõ halinde; 
belirli fayda sorumluluklarõnda ortaya çõkan azalõşlar, faydalarõn azaltõlan kõsmõnõn 
kazanõlmõş hale geldiği tarihe kadar olan ortalama dönem üzerinden (negatif) geçmiş hizmet 
maliyetleri olarak mali tablolara alõnõr. 

Mevcut bir belirli fayda planõ kapsamõnda çalõşanlara ödenecek bazõ faydalar 
azaltõlõrken aynõ zamanda aynõ çalõşanlarõn diğer bazõ faydalarõnõn artõrõlmasõ halinde, bu 
değişiklikler tek bir net değişiklik olarak dikkate alõnõr. 

 
Plana ait varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: plana ait 

varlõklarõn makul değeri  
Madde 657. Plana ait varlõklarõn makul değeri, belirli fayda sorumluluklarõna 

ilişkin mali tablolara alõnacak tutarõn belirlenmesinde bir indirim kalemi olarak dikkate 
alõnõr. Plana ait varlõklarõn makul değerine ilişkin herhangi bir piyasa fiyatõnõn bulunmamasõ 
durumunda, bunlarõn makul değeri tahmin edilir. (Örnek; plana ait varlõklara ilişkin 
gelecekte beklenen nakit akõmlarõnõn, varlõklarõn risk ve vadeleri (herhangi bir vadenin 
bulunmamasõ halinde ilgili sorumluluğun ifa tarihine kadar olan dönem) veya beklenen 
elden çõkarma tarihlerinin her ikisini birden yansõtan bir iskonto oranõ ile iskonto edilmesi 
suretiyle makul değere ulaşõlabilir.) 

İşletme tarafõndan henüz fona ödenmemiş olan katkõlar ile işletme tarafõndan ihraç 
edilen ve fon portföyünde bulunan transfer edilemeyen finansal araçlar, plana ait varlõklar 
içerisinde yer almaz. Plana ait varlõklar, çalõşanlara sağlanacak faydalarla ilişkisi olmayan 
fon yükümlülükleri (Örnek; ticari borçlar, diğer borçlar ve türev araçlardan kaynaklanan 
yükümlülükler gibi) kadar azaltõlõr.   

Plana ait varlõklar arasõnda, plan kapsamõnda ödenecek olan faydalarõn tamamõnõn 
veya bir kõsmõnõn tutarõ ve zamanlamasõ ile tam olarak örtüşen özellikli sigorta poliçelerinin 
bulunmasõ durumunda; bu tür poliçelerin makul değeri ilgili sorumluluklarõn bugünkü değeri 
olarak kabul edilir (sigorta poliçeleri kapsamõnda alõnacak tutarlarõn ödenecek faydalarõ 
tamamen karşõlamamasõ halinde gerekli indirimler yapõlõr.). 

 
Plana ait varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: tazminatlar 
Madde 658. Sadece, belirli fayda sorumluluklarõnõn ifasõ için gereken harcamalarõn 

tamamen veya kõsmen diğer bir tarafça tazmin edileceğinin kuvvetle muhtemel olmasõ 
halinde; tazminat haklarõ ayrõ bir varlõk olarak mali tablolara alõnõr. Bu tür varlõklar makul 
değer üzerinden değerlemeye tabi tutulur ve diğer tüm hususlar açõsõndan plana ait varlõklar 
gibi dikkate alõnõr. Belirli fayda planlarõna ilişkin giderlerin, gelir tablosunda, mali tablolara 
alõnan tazminat tutarlarõ ile netleştirilmek suretiyle gösterilmesi mümkündür. 

Bazõ durumlarda, işletmeler, belirli fayda sorumluluklarõnõn ifasõ için gereken 
harcamalarõn ödenmesini tamamen veya kõsmen diğer bir tarafa (sigorta şirketleri gibi) 
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yükleyebilir. Bu hakkõ sağlayan özellikli sigorta poliçeleri plana ait varlõklarõn kapsamõ 
içerisinde yer alõr. Özellikli sigorta poliçeleri, plana ait diğer tüm varlõklar gibi dikkate alõnõr 
ve bu durumda birinci fõkra hükmü uygulanmaz. 

Bir sigorta poliçesi, özellikli sigorta poliçesi değil ise, plana ait bir varlõk olarak 
kabul edilmez. Bu tür durumlar birinci fõkrada düzenlenmiş olup; buna göre, sigorta poliçesi 
kapsamõndaki tazminat haklarõ, belirli fayda sorumluluklarõnõn belirlenmesinde bir indirim 
kalemi olarak değil ayrõ bir varlõk olarak mali tablolara alõnõr ve diğer tüm hususlar 
açõsõndan plan varlõklarõ gibi değerlendirilir. Daha belirgin olarak, belirli fayda 
sorumluluklarõna ve ilgili tazminat haklarõna ilişkin net birikmiş aktüeryal kazançlar 
(kayõplar) bu Kõsmõn �Aktüeryal kazanç ve kayõplar� başlõklõ maddesi hükümleri uyarõnca 
mali tablolara alõnmamaya devam edildiği sürece, mali tablolara alõnan belirli fayda 
sorumluluklarõ artõrõlõr (azaltõlõr). Belirli fayda sorumluluklarõ ile tazminat haklarõ arasõndaki 
ilişki mali tablolarda açõklanõr. 

Bir belirli fayda planõ uyarõnca ödenecek olan faydalarõn tamamõnõn veya bir 
kõsmõnõn tutarõ ve zamanlamasõ ile tam olarak örtüşen bir sigorta poliçesi kapsamõnda bir 
tazminat hakkõnõn ortaya çõkmasõ durumunda; tazminat hakkõnõn makul değeri ilgili 
sorumluluğun bugünkü değeri olarak kabul edilir (tazminat tutarõnõn ödenecek faydalarõ 
tamamen karşõlamamasõ halinde gerekli indirimler yapõlõr.). 

 
Plana ait varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: plana ait 

varlõklarõn getirisi 
Madde 659. Plana ait varlõklarõn beklenen getirisi, gelir tablosu ile 

ilişkilendirilmek suretiyle mali tablolara alõnan giderlerin bir kõsmõnõ oluşturur. Plana ait 
varlõklarõn beklenen getirisi ile gerçek getirisi arasõndaki fark işletme için bir aktüeryal 
kazanç veya kayõptõr ve bu tutar, bu Kõsmõn �Aktüeryal kazanç ve kayõplar� başlõklõ 
maddesinde belirtilen %10 oranõndaki limitler ile karşõlaştõrõlan net tutarõn belirlenmesi 
sõrasõnda belirli fayda sorumluluğuna ilişkin olarak ortaya çõkan aktüeryal kazanç ve 
kayõplara dahildir. 

Plana ait varlõklarõn beklenen getirisi, ilgili sorumluluğun tüm yaşam süresi 
boyunca elde edilecek getirilere yönelik olarak dönem başõndaki piyasa beklentilerine 
dayanmaktadõr. Plana ait varlõklarõn beklenen getirisi, fona ödenen katkõlar ile fondan 
ödenen faydalarõn bir sonucu olarak dönem süresince elde tutulan varlõklarõn makul 
değerinde meydana gelen değişiklikleri yansõtõr. 

Plana ait varlõklara ilişkin gerçek ve beklenen getirilerin hesaplanmasõnda, 
sorumluluklarõn değerlemesinde dikkate alõnan aktüeryal varsayõmlara dahil olanlar 
dõşõndaki beklenen idari maliyetler bu getirilerden düşülür.  

 
İşletme birleşmeleri 
Madde 660. Elde etme niteliğindeki bir işletme birleşmesinde, çalõşma dönemi 

sonrasõna ilişkin faydalardan kaynaklanan varlõk ve borçlar, yükümlülüğün bugünkü 
değerinden plana ait varlõklarõnõn makul değerinin düşülmesiyle bulunan değer üzerinden 
mali tablolara alõnõr. Yükümlülüğün bugünkü değeri, elde edilen işletme tarafõndan elde 
etme tarihinde henüz mali tablolara alõnmamõş olsa bile, aşağõdakilerin tamamõnõ içerir. 

a)Elde etme tarihinden önce oluşan aktüeryal kazanç ve kayõplar (%10�luk sõnõrõn 
içinde kalsõn veya kalmasõn) 

b)Elde etme tarihinden önce çalõşanlara sağlanan faydalardaki değişimden veya bir 
planõn işleme konmasõndan kaynaklanan geçmiş hizmet maliyetleri 
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Kapsam daraltmalar ve sona erdirmeler  
Madde 661. Belirli fayda planõnõn kapsamõnõn daraltõlmasõndan veya sona 

erdirilmesinden kaynaklanan kazanç veya kayõplar, kapsam daraltmanõn veya sona 
erdirmenin gerçekleştiği anda muhasebeleştirilir. Bu kazanç ve kayõplar aşağõdakileri kapsar; 

a)Belirli fayda sorumluluğunun bugünkü değerindeki değişim, 
b)Plana ait varlõklarõn makul değerindeki değişim, 
c)�Aktüeryal kazanç ve kayõplar� ile �geçmiş hizmet maliyeti� başlõklõ maddeler 

kapsamõnda daha önce kayõtlara alõnmayan, ilişkili aktüeryal kazanç ve kayõplar ile geçmiş 
hizmet maliyeti. 

Kapsam daraltmanõn veya sona erdirmenin etkilerini belirlemeden önce işletmeler, 
cari aktüeryal varsayõmlarõ (cari piyasa faiz oranõ ve diğer cari piyasa fiyatlarõ) kullanmak 
suretiyle yükümlülüğü (ve mevcut ise plana ait varlõklarõ) yeniden değerlemek 
zorundadõrlar. 

Kapsamõn daralmasõ aşağõdaki durumlarda olur; 
a)İşletmenin plan kapsamõndaki çalõşan sayõsõnda önemli ölçüde sayõ indirimine 

gitmesi veya, 
b)Belirli fayda planõnõn içeriğinde değişiklik yapõlmasõ. (Örnek; mevcut 

çalõşanlarõn ilerideki hizmetlerinin önemli bir bölümünün hak elde edememesi veya daha 
düşük bir hak elde etmesi.)  

Kapsam daralmasõ, bir fabrikanõn kapatõlmasõ, bir operasyonun kesintiye uğramasõ 
veya bir planõn iptal edilmesi veya durdurulmasõ gibi olaylarõn herhangi birinden  
kaynaklanabilir. Bir olayõn �kapsam daraltma� olarak değerlendirilebilmesi için, kapsam 
daraltmadan kaynaklanan kazanç veya zararõn mali tablolar üzerinde önemli etki yaratmasõ 
şarttõr. Kapsam daraltmalar sõklõkla yeniden yapõlandõrma çalõşmalarõ ile ilişkilidir. Bu 
nedenle, kapsam daraltmanõn, ilişkili olduğu yeniden yapõlandõrma ile aynõ zamanda dikkate 
alõnmasõ zorunludur. 

Sona erme, plana dahil çalõşanlara veya onlarõn namõna, çalõşma dönemi sonrasõ 
faydalarõ alma haklarõna karşõlõk toplu nakit ödemesi yapõlmasõ gibi, belirli fayda planõ 
kapsamõnda çalõşanlara sağlanan faydalarõn bir kõsmõna veya tamamõna ilişkin tüm ek yasal 
ve zõmni kabulden doğan sorumluluklarõ ortadan kaldõran bir işlemin başlatõlmasõyla 
gerçekleşir.  

 Bazõ durumlarda cari dönem veya önceki dönemlerdeki çalõşan hizmetleriyle ilgili 
faydalarõn tamamõnõ veya bir kõsmõnõ finanse etmek üzere işletmeler, sigorta poliçesi elde 
edebilir. Böyle bir poliçenin elde edilmesi, sigortacõnõn poliçede belirlenmiş faydalarõ 
ödememesi durumunda, işletme kalan tutarõ ödemeye ilişkin yasal ve zõmni kabulden doğan 
sorumluluk altõna giriyorsa, sona erme olarak değerlendirilmez. 

Bir plan, yükümlülüğün sona ermesi ve planõn varlõğõnõn sonlandõrõlmasõ şeklinde 
iptal ediliyorsa, sona erme kapsam daraltma ile birlikte gerçekleşir. Ancak, bir plan benzer 
çalõşan haklarõ sunan yeni bir plan ile değiştiriliyorsa, planõn iptali kapsam daraltma veya 
sonlandõrma değildir. 

Kapsam daraltmanõn sadece bir planda kapsanan çalõşanlarõn belli bir kõsmõnõ 
ilgilendirdiği veya bir sorumluluğun sadece bir bölümünün yerine getirildiği durumlarda, 
kazanç veya kayõplar daha önce kayõtlara alõnmamõş olan hizmet maliyetleri ve aktüeryal 
kazanç ve kayõplarõn oransal bölümünü içerir. Oransal bölüm, daha uygun diğer bir esasõn 
olmamasõ halinde, kapsam daraltma veya sonlandõrma öncesi ve sonrasõndaki 
sorumluluklarõn bugünkü değeri esas alõnarak belirlenir.  

 
Netleştirme  
Madde 662. Bir işletme bir plana ait varlõğõ, diğer bir plana ait yükümlülükten 

ancak ve ancak aşağõdaki şartlar dahilinde netleştirir. 
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a)İşletmenin, bir plandaki fazlalõğõ diğer plan kapsamõndaki sorumluluğu yerine 
getirmekte kullanmak için yasal bir hakka sahip olmasõ; ve, 

b)İşletmenin, bir planda fazla oluşturup diğer plan kapsamõndaki sorumluluğu 
yerine getirmek veya yükümlülüklerini net bazda yerine getirmek konusunda niyetinin 
olmasõ. 

Netleştirmede, bu Tebliğin �Finansal Araçlar� başlõklõ Kõsmõnda düzenlenen 
esaslar dikkate alõnõr. 

 
Mali tablolarda yapõlacak açõklamalar 
Madde 663. Belirli fayda planõ ile ilgili olarak mali tablo dipnotlarõnda aşağõdaki 

açõklamalar yapõlõr.  
a)Aktüeryal kazanç ve kayõplarõn mali tablolara alõnmasõna ilişkin muhasebe 

politikasõ,  
b)Planõn niteliğine ilişkin genel bir açõklama, 
c)Bilançoda yer alan aktif ve pasiflerin, en az aşağõdakileri gösterecek şekilde, 

mutabakatõ; 
      1-Tamamen fonlanmayan belirli fayda sorumluluklarõnõn bilanço tarihi 

itibariyle bugünkü değeri, 
      2-Kõsmen veya tamamen fonlanan belirli fayda sorumluluklarõnõn bilanço tarihi 

itibariyle bugünkü değeri (plana ait varlõklarõn makul değeri indirildikten sonra), 
      3-Plana ait varlõklarõn bilanço tarihi itibariyle makul değeri, 
      4-Bilançoda yer almayan net aktüeryal kazanç veya kayõplar,  
      5-Bilançoda henüz yer almayan geçmiş hizmet maliyeti,  
      6-�Bilanço� başlõklõ maddenin beşinci fõkrasõnõn (b) bendinde düzenlenen limit 

nedeniyle bilançoda aktif olarak yer almayan tutar, 
      7- �Plana ait varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: tazminatlar� 

başlõklõ maddenin birinci fõkrasõ kapsamõnda varlõk olarak kayõtlara alõnan ödeme haklarõnõn 
bilanço tarihi itibariyle makul değeri (tazminatlar ve ilişkili yükümlülük arasõndaki 
bağlantõnõn kõsa bir tanõmõ ile birlikte); ve  

      8-Bilançoda kaydedilen diğer tutarlar. 
d)Plana ait varlõklarõn makul değeri içinde yer alan tutarlar; 
       1- İşletmenin her bir kategori bazõnda finansal araçlarõ, 
       2- İşletmenin sahip olduğu veya kullandõğõ mülk, 
e)Bilançoda yer alan net yükümlülük veya varlõğõn dönem içindeki hareketini 

gösteren mutabakat 
f)Aşağõdaki kalemlerden her biri için gelir tablosuna yansõtõlan toplam gider 

miktarõ ve hangi gider çeşidinin içinde yer aldõğõ; 
       1-Cari hizmet maliyeti, 
       2-Faiz gideri, 
       3-Plana ait varlõklara ilişkin beklenen getiri, 
       4-�Plana ait varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: tazminatlar� 

başlõklõ maddenin birinci fõkrasõ kapsamõnda varlõk olarak kayõtlara alõnan ödeme haklarõna 
ilişkin beklenen getiri,  

       5-Aktüeryal kazanç ve kayõplar, 
       6-Geçmiş hizmet maliyeti, 
       7-Planõn sona ermesi veya kapsamõnõn daraltõlmasõnõn etkileri. 
g)�Plana ait varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: tazminatlar� başlõklõ 

maddenin birinci fõkrasõ kapsamõnda varlõk olarak mali tablolara alõnan ödeme haklarõnõn 
fiili getirisi yanõnda plana ait varlõklarõn fiili getirisi; ve  
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h)Varsa, aşağõdakileri de içerecek şekilde bilanço tarihi itibariyle kullanõlan 
aktüeryal varsayõmlar; 

        1- İskonto oranlarõ, 
        2- Mali tablolarda sunulan dönemler için plana ait varlõklarõn beklenen getiri 
oranlarõ, 
        3- �Plana ait varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: tazminatlar� 
başlõklõ maddenin birinci fõkrasõ kapsamõnda varlõk olarak mali tablolara alõnan 
ödeme haklarõnõn mali tablolarda sunulan dönemler için beklenen getiri oranlarõ, 
        4- Beklenen maaş artõş oranlarõ (ve ayrõca bir planõn gelecekteki fayda artõşlarõ 
için baz olarak belirlenmiş olan endeks veya diğer değişkenlerdeki değişimler), 
        5- Sağlõk maliyetlerine ilişkin trendler,  
        6- Kullanõlan diğer önemli aktüeryal varsayõmlar. 
Her bir aktüeryal varsayõm mutlak değerleri (mutlak yüzde gibi) ile açõklanmalõ ve 

farklõ oranlar ve diğer değişkenler aralõğõ olarak verilmemelidir.  
Bu maddenin birinci fõkrasõnõn (b) bendi, planõn türüne ilişkin genel bir 

açõklamanõn dipnotlarda yapõlmasõnõ gerektirir. Bu tür bir tanõm, hizmet süresine bağlõ 
planlarõ nihai emekli maaşõ planlarõndan ve çalõşma dönemi sonrasõ sağlõk planlarõndan 
ayõrõr. Daha fazla detay zorunlu değildir. 

Bir işletmenin birden fazla çalõşan fayda planõna sahip olmasõ durumunda, mali 
tablolarda yapõlacak açõklamalar toplam olarak, her bir plan için ayrõ veya en kullanõşlõ 
olacağõ düşünülen gruplar halinde yapõlabilir. Gruplamalar aşağõda belirtilen kriterlere göre 
belirlenebilir: 

a)Planlarõn coğrafi özellikleri (Örnek; yurtiçi planlarõn yurtdõşõ planlardan 
ayrõlmasõ) veya 

b)Planlarõn önemli ölçüde farklõ risklere maruz olup olmadõklarõ (Örnek; düz 
emekli maaşõ planlarõnõ nihai emekli maaşõ planlarõndan ve çalõşma dönemi sonrasõ sağlõk 
planlarõndan ayrõlmasõ). 

Bir işletmenin belli bir plan grubu için toplu olarak açõklama yapmasõ halinde, bu 
tür dipnot açõklamalarõ ağõrlõklõ ortalamalar veya göreceli olarak dar aralõklar şeklinde 
yapõlõr. 

�Birden fazla işvereni ilgilendiren planlar� başlõklõ maddenin ilgili fõkrasõ, belirli 
fayda planõ gibi değerlendirilen birden fazla işvereni ilgilendiren belirli fayda planlarõ 
hakkõnda ek açõklamalar yapõlmasõnõ gerektirir. 

Bu Tebliğin �İlişkili Taraflar� başlõklõ Kõsmõnda öngörüldüğü üzere, bir işletme 
aşağõda belirtilen hususlara ilişkin bilgileri mali tablo dipnotlarõnda açõklar; 

a)Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda planlarõ ile ilgili ilişkili taraf işlemleri ve 
b)Asli yönetici personel için öngörülen çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin faydalar. 
 
Bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� 

başlõklõ Kõsmõnda öngörüldüğü üzere, bir işletme çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin fayda 
sorumluluğundan kaynaklanan şarta bağlõ yükümlülükleri hakkõnda açõklama yapar. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Çalõşanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar 
 
Çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar 
Madde  664. Çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar aşağõdaki hususlarõ 

ve benzerlerini kapsar. 
a)Uzun dönem ücretli ara vermeler (uzun dönem hizmet izni gibi) 
b)İşi tamamen bõrakma veya diğer uzun süreli hizmet haklarõ 
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c)Uzun dönem iş göremezlik ödeneği 
d)Hizmet tarihini takip eden oniki ay veya daha sonra ödenecek prim, ikramiye ve 

kar paylarõ, ve 
e)Kazanõldõğõ dönemi takip eden oniki ay veya daha sonra ödenen ertelenen çalõşan 

haklarõ. 
Çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalarõn değerinin belirlenmesi, çalõşma 

dönemi sonrasõna ilişkin faydalarõn belirlenmesi kadar bir belirsizlik içermez. Bunun 
yanõnda, çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalarõn kapsama alõnmasõ veya 
değişikliğe tabi tutulmasõ nadiren önemli bir geçmiş hizmet maliyeti doğurur. Bu tür 
nedenlerle, bu Kõsõmdaki hükümler, çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalarõn 
muhasebeleştirilmesinde basit yöntemler öngörür. Bu yöntem, aşağõdaki noktalarda, çalõşma 
dönemi sonrasõna ilişkin faydalarõn muhasebeleştirilme yönteminden farklõlõk gösterir. 

a)Aktüeryal kazanç ve kayõplar herhangi bir limit uygulanmaksõzõn hemen 
muhasebeleştirilir, 

b)Bütün geçmiş hizmet maliyetleri hemen muhasebeleştirilir. 
 
Mali tablolara alma ve değerleme  
Madde 665. Çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalara ilişkin olarak 

bilançoda yer alan yükümlülük, aşağõdaki bakiyelerin net toplamõnõ ifade eder; 
a)Belirli fayda sorumluluğunun bilanço tarihi itibariyle bugünkü değeri, 
b)Eksi, yükümlülüğün ödenmesinde doğrudan kullanõlacak olan plana ait 

varlõklarõn bilanço tarihi itibariyle makul değeri,  
Yükümlülüğün değerlenmesinde, bu Kõsmõn �Çalõşma dönemi sonrasõna ilişkin 

faydalar: belirli katkõ planlarõ� başlõklõ bölümünün ilk on maddesi uygulanõr (�Bilanço� 
başlõklõ maddenin birinci fõkrasõ ve �Gelir tablosu� başlõklõ maddenin birinci fõkrasõ hariç 
olmak üzere). Tazminatlarõn mali tablolara alõnmasõnda ve değerlenmesinde �Plana ait 
varlõklarõn mali tablolara alõnmasõ ve değerlemesi: tazminatlar� başlõklõ maddenin birinci 
fõkra hükmü uygulanõr. 

Diğer kõsõmdaki hükümlerin varlõk maliyetine dahil edilmesini gerektirdiği veya 
izin verdiği durumlar hariç, işletmeler çalõşanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar için, 
aşağõdaki tutarlarõn net toplamõnõ gelir (�Bilanço� başlõklõ maddenin beşinci fõkrasõna tabi) 
veya gider olarak mali tablolarõna alõrlar.  

a)Cari hizmet maliyeti, 
b)Faiz gideri, 
c)Plana ait varlõklarõn beklenen getirisi ile �Plana ait varlõklarõn mali tablolara 

alõnmasõ ve değerlemesi: tazminatlar� başlõklõ madde kapsamõnda varlõk olarak 
değerlendirilen tazminatlarõn beklenen getirisi, 

d)Hemen kayõtlara alõnmasõ gereken aktüeryal kazanç ve kayõplar, 
e)Hemen kayõtlara alõnmasõ gereken geçmiş hizmet maliyeti, 
f)Sona erme veya kapsam daraltmanõn etkisi, 
Çalõşanlara sağlanan diğer uzun dönemli faydalardan birisi uzun dönemli iş 

görmezlik faydalarõdõr. Faydanõn düzeyi, hizmetin süresine bağlõ ise, hizmet sunulduğunda 
yükümlülük doğar. Bu yükümlülüğe ilişkin değerleme, ödemenin yapõlma gerekliliğine 
ilişkin olasõlõğõ ve ödemenin yapõlmasõ beklenen süreyi yansõtõr. Faydanõn düzeyi, herhangi 
bir iş görmez durumdaki çalõşan için hizmet süresinden bağõmsõz olarak aynõ ise, bu tür 
faydalarõn beklenen maliyeti uzun dönemli iş görmezliğe sebep olacak bir olay 
gerçekleştiğinde kayõtlara alõnõr. 
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Mali tablolarda yapõlacak açõklamalar  
Madde 666.  Bu kõsõmdaki hükümler, uzun dönemli çalõşan haklarõ konusunda özel 

dipnot açõklamalarõ gerektirmese de, diğer kõsõmdaki hükümler dipnot açõklamasõ 
yapõlmasõnõ gerektirebilir.  

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Çalõşmanõn Sonlandõrõlmasõna İlişkin Faydalar 
 
Çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalar 
Madde 667. Yükümlülük doğuran olay, çalõşanõn hizmetinden değil çalõşmanõn 

sonlandõrõlmasõndan kaynaklandõğõndan, bu kõsõmdaki hükümler, çalõşmanõn  
sonlandõrõlmasõna ilişkin  faydalarõ, çalõşanlara sağlanan diğer faydalardan ayrõ olarak ele 
alõr. 

 
Mali tablolara alma  
Madde 668. İşletmeler, ancak ve ancak, aşağõdaki durumlarda çalõşmanõn 

sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalarõ yükümlülük ve gider olarak mali tablolara alõr;  
a)Bir çalõşanõn veya çalõşan grubunun normal emeklilik tarihinden önce işine son 

verilmesi; veya 
b)Gönüllü işten ayrõlmayõ teşvik etmek için yapõlan bir önerinin sonucu olarak 

çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin fayda sağlanmasõ. 
İşletmeler, ancak, geriye dönüşü olmayan detaylõ resmi bir çalõşmaya son verme 

planõnõn varlõğõ halinde, çalõşmaya son verme konusunda açõk bir taahhüt altõna girmiş kabul 
edilir. Bu detaylõ plan, asgari düzeyde aşağõdakileri içermelidir: 

a)Hizmet akdine son verilecek çalõşanlarõn yeri, görevi ve sayõsõ 
b)Her bir iş sõnõfõ ve görevi için çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalar  
c)Planõn uygulama zamanõ. Uygulama mümkün olan en kõsa zamanda başlamalõ ve 

uygulamanõn sonlandõrõlma dönemi, planda önemli değişiklikler yaşanmayacak şekilde 
belirlenmelidir.  

İşletmeler, çalõşanlarõnõn işine son verdiğinde, bu çalõşanlara, yasa gereği veya 
sözleşme gereği veya çalõşanlar veya temsilcileriyle yapõlan diğer anlaşmalar gereği veya 
zõmni kabulden doğan sorumluluk gereği veya eşit şekilde hareket etme isteğiyle, ödeme 
yapmak (veya diğer faydalar sağlamak) yükümlülüğü altõna girmiş olabilir. Bu tür ödemeler, 
çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalardõr. Çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin 
faydalar, genellikle toplu ödemeler şeklinde olur, fakat bazõ zamanlarda aşağõda belirtilenleri 
de içerir; 

a)Emekliliğe ilişkin faydalarõn veya diğer iş sonrasõ faydalarõn, çalõşanlara 
sağlanan fayda planõ aracõlõğõyla dolaylõ olarak veya doğrudan artõrõlmasõ; ve, 

b)Çalõşanõn işletmeye ekonomik fayda sağlayan ek hizmet sunmamasõ halinde, 
belirlenen bilgilendirme döneminin sonuna kadar olan ücret. 

Çalõşanlara sağlanan faydalarõn bazõlarõ, çalõşanõn işten ayrõlma gerekçesinden 
bağõmsõz olarak ödenebilir duruma gelir. Bu tür faydalarõn ödeneceği bellidir, fakat 
ödemelerin zamanlamasõ belli değildir. Bu tür ödemeler bazõ ülkelerde çalõşmanõn 
sonlandõrõlmasõna ilişkin tazminat veya çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin ikramiye olarak 
tanõmlansa da, bunlar çalõşma dönemi sonrasõ faydalardõr ve işletmeler tarafõndan çalõşma 
dönemi sonrasõ faydalarõ olarak mali tablolara alõnõr. Bazõ işletmeler, gönüllü işten ayrõlma 
durumunda, işletmenin çalõşanõn işine son verilmesi durumuna göre, daha düşük seviyede 
fayda sağlarlar. İşletmenin çalõşanõn işine son vermesi durumunda ödenebilir olan ek 
faydalar, çalõşmanõn sona erdirilmesine ilişkin faydadõr.  
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Çalõşmanõn sona erdirilmesine ilişkin faydalar işletmelere gelecekte ekonomik 
fayda sağlamadõğõndan derhal gider olarak muhasebeleştirilir. 

Çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalarõn mali tablolara alõndõğõ durumlarda, 
emekliliğe ilişkin faydalar veya çalõşanlara ilişkin diğer faydalardaki kapsam daraltmalarõn 
da muhasebeleştirilmesi zorunludur.  

 
Değerleme  
Madde 669. Bilanço tarihini takiben oniki aydan daha uzun sürede ödenecek olan 

çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalar �Aktüeryal varsayõmlar: iskonto oranõ� başlõklõ 
maddenin birinci fõkrasõnda belirtilen iskonto oranõ kullanõlarak indirime tabi tutulur.  

Gönüllü işten ayrõlmayõ teşvik için teklif yapõldõğõ takdirde, çalõşmanõn 
sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalarõn değerlemesinde, teklife olumlu cevap vereceği tahmin 
edilen çalõşan sayõsõ dikkate alõnõr. 

 
Mali tablolarda yapõlacak açõklamalar 
Madde 670. Çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin fayda tekliflerini kabul edecek 

olan çalõşanlarõn sayõsõ konusunda belirsizlik olduğunda, şarta bağlõ bir yükümlülük vardõr. 
Bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler Ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ 
Kõsmõnda öngörüldüğü üzere, işletmeler kaynak çõkõşõ ihtimali uzak olmadõğõ sürece şarta 
bağlõ yükümlülüklerle ilgili bilgi açõklarlar. 

Bu Tebliğin �Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik Ve 
Hatalar� başlõklõ Kõsmõnda öngörüldüğü üzere, işletmeler raporlanan dönemin 
performansõnõn açõklanmasõnda ölçek, nitelik ve sõklõk açõlardan önemli olan giderlerin 
içeriği ve tutarõ hakkõnda açõklama yaparlar. Çalõşmanõn  sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalar, 
açõklama gerektiren giderlerle sonuçlanabilir. 

Bu Tebliğin �İlişkili Taraflar� başlõklõ Kõsmõnda öngörüldüğü üzere, işletmeler asli 
yönetici personel için olan çalõşmanõn sonlandõrõlmasõna ilişkin faydalar hakkõnda açõklama 
yaparlar.  

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Öz sermaye Kaynaklõ Faydalar 
 
Öz sermaye kaynaklõ faydalar 
Madde 671. Öz sermaye kaynaklõ faydalar aşağõdakileri kapsar; 
a)Makul değerinin (üçüncü şahõslara sunulmuş olsaydõ) daha altõndaki bir değer 

üzerinden çalõşanlara sunulan işletme hisseleri, hisse senedi opsiyonlarõ ve benzeri diğer öz 
sermaye araçlarõ ve, 

b)İşletme hisse senetlerinin gelecekteki piyasa değerine göre tutarõ belirlenen nakit 
ödemeler.  

 
Mali tablolara alma ve değerleme  
Madde  672. Bu Kõsõmdaki hükümler öz sermaye kaynaklõ faydalarõn mali 

tablolara alõnmasõ ve değerlemesi ile ilgili değildir. 
 
Mali tablolarda yapõlacak açõklamalar 
Madde 673. Aşağõda belirtilen açõklamalar, mali tablo kullanõcõlarõnõn öz sermaye 

kaynaklõ faydalarõn işletmelerin mali durumu, performansõ ve nakit akõmlarõ üzerindeki  
etkilerini görmelerine yöneliktir. Öz sermaye kaynaklõ faydalar;  

a)Öz sermaye kaynaklõ finansal araç ihraç edilmesini veya finansal araçlarõn 
dönüştürülmesini gerekli kõlarak işletmenin mali durumunu,  
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b)Çalõşanlara hizmetleri karşõlõğõnda sağlanan nakdin veya diğer faydalarõn 
miktarõnõ azaltmak suretiyle, işletmenin performansõnõ ve nakit akõmlarõnõ,  

etkileyebilir. 
Mali tablolarda aşağõdaki açõklamalar yapõlõr; 
a)Öz sermaye kaynaklõ planlarõn niteliği ve şartlarõ (kazanõlmõş faydalara ilişkin 

hükümler dahil), 
b)Öz sermaye kaynaklõ planlara ilişkin muhasebe politikasõ,  
c)Öz sermaye kaynaklõ planlar için mali tablolara alõnan bakiyeler,  
d)Dönem başõ ve donem sonu itibariyle, öz sermaye kaynaklõ planlar tarafõndan 

elde tutulan işletmenin kendi öz sermaye niteliğindeki finansal araçlarõnõn (ve hisse senedi 
opsiyonlarõ olmasõ halinde, çalõşanlar tarafõndan elde tutulan) sayõsõ ve şartlarõ (varsa temettü 
ve oy haklarõ, dönüştürme haklarõ, kullanõm tarihleri, kullanõm fiyatlarõ ve vade bitim 
tarihleri dahil). Dönem başõ ve dönem sonu itibariyle, çalõşanlarõn elde etmeyi hak ettiği bu 
tür finansal araçlar hakkõnda açõklama yapõlmalõdõr.  

e)Dönem boyunca öz sermaye kaynaklõ fayda planlarõ veya çalõşanlar için işletme 
tarafõndan ihraç edilen öz sermaye kaynaklõ finansal araçlarõn (veya öz sermaye kaynaklõ 
planlar tarafõndan çalõşanlara dağõtõmõ yapõlan işletmenin kendisine ait öz sermayeye dayalõ 
finansal araçlarõ) sayõsõ ve şartlarõ (varsa temettü ve oy haklarõ, dönüştürme haklarõ, kullanõm 
tarihleri, kullanõm fiyatlarõ ve vade bitim tarihleri dahil) ve öz sermaye kaynaklõ planlar veya 
çalõşanlardan alõnan herhangi türdeki faydanõn makul değeri, 

f)Dönem boyunca öz sermaye kaynaklõ planlar kapsamõnda kullanõlan hisse senedi 
opsiyonlarõnõn sayõsõ, kullanõm tarihleri ve kullanõm fiyatlarõ  

g)Dönem boyunca gerçekleşen, öz sermaye kaynaklõ fayda planlarõ veya plan 
dahilindeki çalõşanlar tarafõndan elde tutulan hisse senedi opsiyonlarõnõn sayõsõ ve, 

h)İşletmenin öz sermaye kaynaklõ fayda planõ veya onun adõna sağlamõş olduğu 
krediler ve garantilerin bakiye ve şartlarõ 

İşletme ayrõca aşağõda yer alan hususlarõ mali tablo dipnotlarõnda açõklar; 
a)Öz sermaye kaynaklõ fayda planõ tarafõndan elde tutulan işletmenin kendi öz 

sermaye kaynaklõ finansal araçlarõnõn dönem başõ ve dönem sonu itibariyle makul değeri; ve,  
b)Dönem boyunca, işletme tarafõndan öz sermaye kaynaklõ planlar veya çalõşanlar 

için veya öz sermaye kaynaklõ planlar tarafõndan çalõşanlar için ihraç edilen işletmenin kendi 
öz sermaye niteliğindeki finansal araçlarõnõn (hisse senedine dayalõ opsiyonlar dõşõndakiler) 
ihraç tarihi itibariyle makul değeri, 

Makul değeri belirlemek pratik değil ise, bu durum mali tablo dipnotlarõnda 
açõklanõr. 

İşletmenin birden fazla öz sermaye kaynaklõ tazminat planõ bulunduğunda, mali 
tablolarda yapõlacak açõklamalar her bir plan için veya gruplama yapõlarak toplam olarak 
verilebilir. Gruplama yapõlõrken, işletmenin bu tür planlar kapsamõnda öz sermaye cinsinden 
finansal araç ihraç etme yükümlülüğü ile cari dönemde bu yükümlülükte meydana gelecek 
değişiklikleri değerlendirmeyi sağlayacak en faydalõ yöntem dikkate alõnõr. Bu tür 
gruplamalar, kapsamdaki çalõşanlarõn çalõşma yerine ve kõdemine göre oluşturulabilir. 
İşletmenin plan gruplarõ halinde toplam olarak dipnot açõklamasõ yapmasõ durumunda, bu tür 
açõklamalar ağõrlõklõ ortalamalar veya nispeten dar aralõklar şeklinde sunulur. 

İşletmenin çalõşanlarõ veya çalõşan tazminat planlarõ için hisse senedi opsiyonlarõ 
ihraç etmesi halinde, dipnot açõklamalarõ toplam olarak veya gruplar halinde yapõlabilir. 
Gruplama, ihraç edilebilecek hisselerin sayõsõ ve zamanlamasõ ile sonuçta elde edilecek 
nakde ilişkin değerlendirmenin en iyi şekilde yapõlmasõnõ sağlayacak şekilde yapõlmasõ 
şarttõr. (Örnek; zarardaki opsiyonlarõ, kardaki opsiyonlardan ayõrmak faydalõ olabilir. 
Ayrõca, uzlaşma fiyatõ ve uzlaşma tarihleri çok geniş bir aralõk içinde olan opsiyonlara 
ilişkin dipnot açõklamalarõnõ toplamadan gruplar içinde bir araya getirmek faydalõ olabilir.)  
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Aşağõdaki şartlarõ sağlayan işletmelerin, bu Tebliğin �İlişkili Taraflar� başlõklõ 
Kõsmõnda düzenlenen yükümlülükleri yerine getirmek için, ek dipnot açõklamalarõ yapmalarõ 
gerekebilir.  

a)İşletme, yönetim kadrosundaki asli personele öz sermayeden kaynaklanan fayda 
sağlõyorsa, 

b)İşletme, ana ortaklõğõ tarafõndan ihraç edilen menkul kõymetler şeklinde öz 
sermayeden kaynaklanan faydalar sağlõyorsa,   

c)İşletme, öz sermayeden kaynaklanan fayda planlarõ ile ilgili olarak, ilişkili taraf 
işlemlerine giriyorsa.  

 
OTUZUNCU KISIM 

EMEKLİLİK PLANLARI 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 

 
Amaç 
Madde 674. Bu Kõsmõn amacõ, emeklilik planlarõnõn raporlanmasõnda uyulacak 

usul ve esaslarõ belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 675.  Bu Kõsõmda, emeklilik planõ, katõlõmcõlarõn işverenlerinden ayrõ bir 

raporlama birimi olarak tanõmlanõr. Emeklilik planlarõnõn raporlanmasõnda bu Kõsõmda aksi 
belirtilmedikçe emeklilik haklarõna ilişkin diğer kõsõmlarda yer alan hükümler aynen 
uygulanõr. 

Bu Kõsõmda emeklilik planlarõ tüm katõlõmcõlarõn bir grup olarak sõnõflandõrõlmasõ 
suretiyle muhasebeleştirilir ve raporlanõr. Bu Kõsõmda yer alan hükümler katõlõmcõlara 
bireysel olarak raporlama yapõlmasõnõ kapsamaz. 

Bu Tebliğin �Çalõşanlara Sağlanan Faydalar� başlõklõ Kõsmõ işverenin mali 
tablolarõnda plan çerçevesinde çalõşanlarõn haklarõna ilişkin maliyetlerin 
muhasebeleştirilmesini içerdiğinden bu Kõsõmdaki hükümler söz konusu Kõsõmda yer alan 
hükümleri tamamlayõcõ bir nitelik taşõr.  

Emeklilik planlarõ belirlenmiş katkõ payõ esaslõ ve belirlenmiş fayda esaslõ olabilir. 
Bu planlarõn büyük bir bölümü, katkõ paylarõnõn yatõrõldõğõ ve emeklilik haklarõnõn ödendiği, 
aynõ ya da farklõ yasal kimlikleri olan veya mütevellileri bulunan veya bulunmayan ayrõ 
fonlar oluşturulmasõnõ gerektirir. Bu Kõsõmdaki hükümler bu tür fonlarõn oluşturulup 
oluşturulmadõğõnõ ve mütevellileri olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn uygulanõr. 

Emeklilik planlarõnõn sigorta şirketlerine yapõlan yatõrõmlar sonucu oluşan varlõklar 
özel olarak yapõlan yatõrõmlar gibi aynõ muhasebe ve fonlama yükümlülüklerine tabidir. 
Dolayõsõyla, sigorta şirketi ile yapõlan anlaşmanõn belirli bir katõlõmcõ veya katõlõmcõlar grubu 
adõna yapõlmõş olmasõ ve emeklilik haklarõnõn yalnõzca sigorta şirketinin sorumluluğu olmasõ 
dõşõnda kalan durumlarda sigorta şirketlerine yatõrõlan yatõrõmlar sonucu oluşan varlõklar da 
bu kõsõmda yer alan hükümler çerçevesinde muhasebeleştirilir. 

Bu Kõsõmda yer alan hükümler kõdem tazminatõ, erken emeklilik, işten çõkarõlma, 
ertelenmiş tazminat sözleşmeleri, sağlõk ve refah planlarõ gibi çalõşanlarla ilgili diğer 
faydalarõ içermez. Ayrõca, devlet tarafõndan sağlanan sosyal güvenlik uygulamalarõ da bu 
Kõsmõn kapsamõ dõşõndadõr. 

Bazõ emeklilik planlarõ işveren haricinde başka kaynaklar tarafõndan da finanse 
edilmektedir. Bu Kõsõm bu tür planlarõn raporlanmasõ için de geçerlidir. 
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Emeklilik planlarõ, çoğunlukla resmi anlaşmalara dayanõr. Ancak resmi olmamakla 
beraber işverenin daha önce yapmõş olduğu uygulamalar sonucunda sorumluluk taşõdõğõ bazõ 
planlar da mevcuttur. Bazõ planlar işverenin kendi yükümlülüklerini sõnõrlamasõna izin verse 
dahi, çalõşanlarõn işten ayrõlmasõ durumuyla karşõlaşabileceğinden işverenin bu planõ iptal 
etmesi genellikle zor olmaktadõr. Muhasebeleştirme ve raporlama gerekleri resmi planlarda 
olduğu gibi resmi olmayan planlarda da aynen  uygulanõr. 

Emeklilik planlarõnõn çoğu, katkõlarõn yapõldõğõ ve çalõşanlara emeklilik haklarõna 
ilişkin ödemelerin yapõldõğõ farklõ fonlarõn oluşumunu sağlar. Bu fonlar fon varlõklarõnõ 
bağõmsõz olarak yöneten kişi veya kuruluşlarca idare edilebilir. Bu kişiler veya kuruluşlar 
bazõ ülkelerde mütevelliler diye adlandõrõlõrlar. Mütevelli terimi, bu Kõsõmda bir vakõf 
kurulup kurulmadõğõna bakõlmaksõzõn bu kişi ve kuruluşlarõ belirtmek için kullanõlõr. 

 
Tanõmlar 
Madde 676.  Bu Kõsõmda geçen;  
Emeklilik planlarõ: Çalõşanlara hizmetlerinin bitiminde veya bitiminden sonra 

(yõllõk maaş veya defaten ödeme şeklinde) sağlanacak faydalarõ veya bu faydalarõn 
sağlanmasõ için işverenin katkõlarõnõ bir belgede yer alan şartlara veya işletmenin 
uygulamalarõna dayanarak emeklilik öncesinde belirlenebilen veya tahmin edilebilen 
planlarõ, 

Belirlenmiş katkõ payõ esaslõ planlar: Emeklilik hakkõ olarak ödenecek tutarlarõn, 
fona yapõlan katkõ ve bu katkõ üzerinden kazanõlan yatõrõm kazançlarõndan oluşan planlarõ, 

Belirlenmiş fayda esaslõ planlar: Emeklilik hakkõ olarak ödenecek tutarlarõn, 
genelde çalõşanlarõn kazançlarõna ve /veya hizmet sürelerine bağlõ olan bir formüle 
dayanõlarak hesaplandõğõ  planlarõ, 

Fonlama: Gelecekteki emeklilik haklarõ ödemelerinden dolayõ oluşacak 
sorumluluklarõ karşõlamak üzere varlõklarõn, işverenin teşebbüsünden ayrõ bir teşebbüse 
transferini, 

Katõlõmcõlar: Emeklilik planõnõn üyeleri ve plan tarafõndan sağlanan faydalardan 
yararlanmaya hak kazanmõş diğer kişileri, 

Taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri: Çalõşanlarõn 
vermiş olduklarõ hizmete dayanõlarak şimdiki ve geçmişteki çalõşanlara ait emeklilik planõ 
çerçevesinde gelecekte ödenmesi beklenilen tutarlarõn bugünkü değerini, 

Kalõcõ çalõşan haklarõ: Çalõşanlarõn emeklilik planõ çerçevesinde hizmetin 
devamlõlõğõna bağlõ olmayan kalõcõ haklarõ, 

Kõdem tazminatõ: Bir işletmenin, mevcut İş Kanunu ile ilgili diğer mevzuat, toplu 
sözleşmeler veya benzeri diğer anlaşmalar çerçevesinde, çalõşanlarõn iş akitlerinin istifa ya 
da suistimal haricinde işveren tarafõndan fesh edildiği durumlarda, çalõşanõn çalõşma süresi 
ve bir aylõk maaşõ esas alõnarak hesaplanõp ödenen bedeli, 

ifade eder. 
Emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek net varlõklar, planda yer alan 

varlõklarõn, taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri dõşõnda kalan 
borçlardan arõndõrõlmõş kõsmõdõr. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
Emeklilik Planlarõ 

 
Emeklilik planlarõ 
Madde 677. Emeklilik planlarõ genelde  belirlenmiş katkõ payõ esaslõ planlar veya  

belirlenmiş fayda esaslõ planlar olarak tanõmlanõr ve her birinin kendine has ayõrdedici 
özellikleri mevcuttur. Hem belirlenmiş katkõ payõ hem de belirlenmiş fayda esaslõ planlarõn 
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özelliklerini bir arada taşõyan planlar ve bu Kõsõm dahilinde belirlenmiş fayda esaslõ planlar 
olarak kabul edilirler. 

 
Belirlenmiş katkõ payõ esaslõ planlar 
Madde 678.  Belirlenmiş katkõ payõ esaslõ planlar ile ilgili raporlarda, sağlanacak 

faydalar için kullanõlabilecek net varlõklar tablosu ve fonlama politikasõ açõklanmalõdõr. 
Belirlenmiş katkõ payõ esaslõ plan çerçevesinde, katõlõmcõnõn gelecekte 

yararlanacağõ faydalar, fonun verimliliği ve yatõrõm kazançlarõ ile birlikte işverenin, 
katõlõmcõnõn veya her ikisinin ödediği katkõ paylarõ ile saptanõr. İşverenin sorumluluğu 
genellikle fona aktarõlacak olan katkõ paylarõnõ ödemektir. Aktüeryal değerlendirmeler cari 
dönemde yatõrõlan katkõ paylarõna, gelecekte yatõrõlacak değişken seviyelerdeki katkõ 
paylarõna ve yatõrõm gelirlerine dayanõlarak gelecekteki faydalarõ tahmin etmek için bazen 
kullanõlabilirse de normal şartlarda aktüer değerlendirmesine gerek bulunmaz. 

Katõlõmcõlar, gelecekte elde edecekleri faydanõn seviyesini doğrudan etkilediğinden 
planõn faaliyetleri ile  yakõndan ilgilenirler. Katõlõmcõlar, fayda sahiplerinin haklarõnõn 
korunmasõnda kontrolün uygun bir şekilde yapõlõp yapõlmadõğõ ve katkõ paylarõnõn fona 
yatõrõlõp yatõrõlmadõğõnõ bilmek isterler. İşveren ise, planõn verimli ve doğru olarak işleyişiyle 
ilgilenir. 

Belirlenmiş katkõ payõ esaslõ planõn raporlanmasõnõn amacõ, plan ve planda yer alan 
yatõrõmlarõn performansõ hakkõnda periyodik olarak bilgi sağlanmasõdõr. Bunun için 
genellikle aşağõdaki hususlarõ içeren bir rapor hazõrlanõr. 

a)Dönem içinde gerçekleşen önemli faaliyetlerin, plana ilişkin herhangi bir 
değişikliğin etkisinin, üyeliğin detaylarõnõn, süresinin ve koşullarõnõn tanõmõ; 

b)Dönem faaliyetlerini yatõrõm performansõnõ ve planõn dönem sonundaki finansal 
durumunu kapsayan tablolar; 

c)Yatõrõm politikalarõ. 
 
Belirlenmiş fayda esaslõ planlar 
Madde 679.  Belirlenmiş fayda esaslõ planlar ile ilgili raporlar aşağõda yer alan (a) 

ya da (b) şõklarõnda açõklanan hususlardan birini kapsamalõdõr: 
a)Aşağõdaki hususlarõ içeren tablo: 
      1- Emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek net varlõklar, 
      2-Kalõcõ ve kalõcõ olmayan çalõşan haklarõnõn ayrõmõnõn yapõldõğõ taahhüt edilen 

emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri,ve 
      3- Ortaya çõkan fazlalõk yada açõk; 
b) Kalõcõ ve kalõcõ olmayan çalõşan haklarõnõn ayrõmõnõn yapõldõğõ taahhüt edilen 

emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değerini içeren bir notu veya rapor ekindeki aktüer 
raporunda atõf yapõlan aynõ bilgiyi kapsayan emeklilik haklarõnõn ödenmesi için 
kullanõlabilecek net varlõklar tablosu.      

Rapor tarihi itibarõyla aktüeryal değerleme yapõlmamõşsa, yapõlan değerlemeye 
temel teşkil etmek üzere en yakõn tarihli aktüeryal değerleme raporu bu raporun tarihide 
belirtilerek kullanõlmalõdõr. 

Taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değerinin bulunmasõnda, ya 
bugünkü maaş seviyeleri yada kullanõlan varsayõmlarõn açõklamasõyla birlikte gelecekteki 
tahmini maaş seviyelerinden biri kullanõlarak, planda yer alan koşullar çerçevesinde, söz 
konusu tarihe kadar oluşan hizmet ile ilgili taahhüt edilen emeklilik haklarõ dikkate 
alõnmalõdõr. Taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri üzerinde önemli 
etkisi olan aktüeryal varsayõmlardaki değişikliklerin etkileri de raporda belirtilmelidir. 
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Rapor, taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri ile emeklilik 
haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek net varlõklar arasõndaki ilişkiyi ve taahhüt edilen 
emeklilik haklarõna kaynak sağlama politikasõnõ açõklamalõdõr. 

Belirlenmiş fayda esaslõ planlarda raporlamanõn amacõ, zaman içerisinde biriken 
kaynaklar ile plan tarafõndan sağlanacak fayda arasõndaki ilişkiyi değerlendirmekte yararlõ 
olacak olan planõn faaliyetleri ve mali kaynaklarõ hakkõnda periyodik olarak bilgi 
sağlamaktõr. Bunun için genellikle aşağõdaki hususlarõ içeren bir rapor hazõrlanõr. 

a) Dönem içinde gerçekleşen önemli faaliyetlerin tanõmõ,planla ilgili değişiklerin 
etkisi, üyelik şartlarõ ve koşullar, 

b) Dönemle ilgili faaliyetleri yatõrõm performansõnõ ve planõn dönem sonundaki 
mali durumunu gösteren, 

c) Tablolarõn bir bölümü veya ayrõ bir rapor olarak aktüeryal bilgi, 
d) Yatõrõm politikalarõnõn açõklanmasõ. 
 
Taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri 
Madde 680.  Emeklilik haklarõna ilişkin bir planda gelecekte beklenilen 

ödemelerin bugünkü değeri cari maaş seviyeleri veya katõlõmcõlarõn emekli olacaklarõ tarihe 
kadar olan tahmini maaş seviyeleri kullanõlarak hesaplanõr ve rapor edilir. 

Cari maaş seviyeleri yaklaşõmõnõ benimsenmesinin nedenleri aşağõda yer almõştõr. 
a) Planda yer alan her bir katõlõmcõya ait tutarlarõn toplamõ olan taahhüt edilen 

emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri, tahmini maaş seviyelerinin daha fazla 
varsayõmlar içermesi nedeni ile cari maaş seviyeleri kullanõlarak daha gerçekçi olarak 
hesaplanõr. 

b) Maaş artõşõyla bağlantõlõ olarak meydana gelecek fayda artõşlarõ, maaş artõşõnõn 
gerçekleştiği tarihte planõn yükümlülüğü haline gelir, ve; 

c) Cari maaş seviyesi kullanõlarak hesaplanan taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn 
bugünkü aktüeryal değeri,genellikle planõn kesintiye uğramasõ veya sona erdirilmesi halinde 
ödenecek olan tutarla daha yakõndan ilişkilidir. 

Tahmini maaş seviyeleri yaklaşõmõnõn benimsenmesinin nedenleri ise aşağõdaki 
gibidir: 

a) Yapõlan varsayõmlar ve tahminlerden bağõmsõz olarak mali bilgiler devamlõlõk 
esasõna göre hazõrlanõr. 

b) Nihai ödeme planlarõnda, sağlanacak fayda emeklilik tarihinde veya buna yakõn 
bir tarihteki maaşlar dikkate alõnarak belirlenir. Bu nedenle katkõ paylarõ ve yatõrõm geri 
dönüş oranõ tahmin edilmelidir; 

c) Sağlanan kaynaklarõn büyük bir bölümü tahmini maaşlara dayandõğõndan maaş 
tahminlerindeki sapmalar; raporlama esnasõnda planda fazladan fon ayrõlmõş veya planda 
yeterli fon ayrõlmamõşken fon seviyesinin yeterli olarak görülmesine neden olabilir. 

Cari ücretlere dayanan taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal 
değeri,raporlama tarihinde,kazanõlmõş faydalar ile ilgili yükümlülükleri belirtmek amacõyla 
raporda yer alõr. Tahmini ücretlere dayanan taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü 
aktüeryal değeri ise fonlamanõn temelini teşkil eden devamlõlõk esasõna göre potansiyel 
yükümlülüğün boyutunu belirtmek amacõyla raporda yer alõr. Taahhüt edilen emeklilik 
haklarõnõn bugünkü aktüeryal değerinin içeriğinin daha iyi anlaşõlarak yorumlanabilmesi 
amacõyla raporda yeterli açõklamalara yer verilmelidir. Bu açõklama,planlanmõş fonlarõn ve 
tahmini ücretlere dayanan kaynak bulma politikasõnõn yeterliliği hakkõnda bilgi vererek 
sağlanabilir. Bu hususlar mali bilgilerin veya aktüeryal raporunun içinde yer alõr. 
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Aktüeryal değerlemenin sõklõğõ 
Madde 681.  Rapor tarihinde herhangi bir aktüeryal değerleme hazõrlanmamõş 

ise,en yakõn tarihli değerleme baz alõnõr ve söz konusu değerlemenin tarihi raporda belirtilir. 
 
Raporun içeriği 
Madde 682.  Belirlenmiş fayda esaslõ planlarda aktüeryal bilgi aşağõda yer alan 

içeriklerden biri kullanõlarak açõklanõr. 
a) Emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek net varlõklarõ,taahhüt edilen 

emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değerini ve bunlarõn sonucunda ortaya çõkan fazlalõk 
veya açõğõ gösteren bir tablo rapora dahil edilir. Planla ilgili rapor ayrõca emeklilik 
haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek net varlõklardaki değişim ve taahhüt edilen 
emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değerindeki değişimi gösteren tablolarõ da 
içermelidir. Rapor,taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değerini 
destekleyen ayrõ bir aktüer raporunu da içerir. 

b) Emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanabilecek net varlõklar tablosu ve 
emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanabilecek net varlõklardaki değişim tablosunu içeren 
bir rapor hazõrlanõr. Taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri, 
dipnotlarda açõklanõr. Rapor, ayrõca taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal 
değerini destekleyen ayrõ bir aktüer raporunu da içerir. 

c) Ayrõ bir aktüer raporunda yer alan taahhüt edilen emeklilik haklarõnõ bugünkü 
değeri ile birlikte emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanabilecek net varlõklar tablosu ve 
emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek net varlõklardaki değişim tablosunu 
içeren bir rapor hazõrlanõr. 

Her şekilde de yönetim raporu şeklinde bir mütevelli raporu ve yatõrõm raporu, 
hazõrlanan tablolara eklenir. 

Bu Kõsõm, taahhüt edilen emeklilik haklarõyla ilgili bilgilerin ayrõ bir aktüeryal 
raporunda yer almasõ görüşünü kabul etmekte, ancak, taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn 
bugünkü aktüeryal değerinin sayõsal tespitine karşõ olan eleştirileri reddetmektedir. Bundan 
dolayõ (a) ve (b) bentlerinde bahsedilen rapor uygulamalarõ bu Kõsõm kapsamõnda kabul 
edilebilir. (c) bendinde  bahsedilen rapor biçimi de mali bilgilerin raporun ekinde taahhüt 
edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değerini gösteren bir aktüer raporunu da 
kapsamasõ durumunda bu Kõsõm tarafõndan kabul edilmektedir. 

 
Planda yer alan varlõklarõn değerlemesi 
Madde 683.  Emeklilik planlarõnda yer alan yatõrõmlar makul değeri ile 

gösterilmelidir. Menkul kõymetlerde makul değer, piyasa değeridir. Makul değerin tespit 
edilmesinin mümkün olmadõğõ plan yatõrõmlarõnda, makul değerin neden tespit edilemediği 
dipnotlarda açõklanmalõdõr. 

Menkul kõymetlerin rapor tarihindeki değerinin ve dönem içinde yapõlan yatõrõmõn 
performansõnõn en faydalõ ölçüm metodu olmasõ nedeni ile menkul kõymetlerin makul değeri 
genellikle piyasada oluşan değerlerdir. Sabit geri ödeme değeri olan ve planõn 
yükümlülüklerini karşõlamak üzere elde tutulan menkul kõymetler, itfasõna kadar sabit 
getirisini gösterecek şekilde sunulur. Bir işletmede pay sahipliği gibi planda yer alan 
yatõrõmõn makul değerinin tespitinin mümkün olmadõğõ durumlarda makul değerin niçin 
tespit edilemediğinin  sebepleri açõklanmalõdõr. Yatõrõmlarõn piyasa değerinin veya makul 
değerinin dõşõnda bir değerle gösterildiği durumlarda ise makul değer ayrõca belirtilir. Fonun 
faaliyetlerinde kullanõlan varlõklar, ilgili Kõsõm hükümlerine göre muhasebeleştirilmelidir. 
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Kõdem tazminatlarõ 
Madde 684.  Türkiye�deki mevcut İş Kanunu ve bu kanuna dayalõ toplu sözleşme, 

iş akdi gibi anlaşmalardan dolayõ ortaya çõkan kõdem tazminatlarõnõn bu Tebliğin 
�Çalõşanlara Sağlanan Faydalar� başlõklõ Kõsmõnda yer verilen hükümler çerçevesinde 
muhasebeleştirilir. Bilanço tarihi itibariyle hesaplanan azami yükümlülük bilançoda, cari 
dönem artõşlarõ ise ilgili gider hesaplarõnda gösterilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kamuya açõklanacak hususlar  
Madde 685. Belirlenmiş katkõ payõ esaslõ plan ve belirlenmiş fayda esaslõ 

emeklilik planlarõ ile ilgili raporlarda aşağõdaki hususlara yer verilir. 
a) Emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek net varlõklarõn değişim 

tablosu, 
b) Uygulanan önemli muhasebe politikalarõnõn özeti; 
c) Planõn içeriği ve rapor edilen dönem esnasõnda planda olan değişikliklerin 

etkileri. 
Emeklilik planlarõ ile ilgili raporlarda ise uygulanabildiği durumlarda aşağõdaki 

hususlar yer alõr: 
a) Aşağõdaki hususlarõ içeren emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek 

net varlõklar tablosu; 
      1- Uygun olarak sõnõflandõrõlmõş dönem sonundaki varlõklar; 
      2- Varlõklarõn değerleme yöntemi; 
     3- Net varlõklarõn %5�i ya da  herhangi türdeki bir menkul kõymetin %5�ini aşan 

yatõrõmlarõn detaylandõrõlmasõ; 
     4- İşveren yatõrõmlarõnõn detayõ; 
     5- Taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değeri dõşõndaki 
yükümlülükler; 
b)Aşağõdaki hususlarõ içeren emeklilik haklarõnõn ödenmesi için kullanõlabilecek 

net varlõklardaki değişim tablosu; 
      1-İşveren katkõlarõ, 
      2-Çalõşan  katkõlarõ, 
      3-Yatõrõm gelirleri(faiz veya kar payõ gibi), 
     4-Diğer gelirler, 
     5-Emeklilik hakkõ ödemeleri veya borçlarõ (Örnek; emeklilik, ölüm, sakatlõk ve 

götürü ödeme şeklinde analizleri ile birlikte), 
      6-Yönetim giderleri, 
      7-Diğer giderler, 
      8-Gelir vergileri, 
      9-Yatõrõmlardan kaynaklanan kar ve zararlar ile yatõrõm değerindeki değişimler, 
      10-Diğer planlardan ve diğer planlara yapõlan transferler, 
c) Fon politikasõnõn tanõmõ, 
d) Belirlenmiş fayda esaslõ plan için, cari veya tahmini maaş seviyeleri 

kullanõlarak, planda yer alan şartlar ve rapor tarihine kadar verilen hizmete dayanõlarak 
kalõcõ ve kalõcõ olamayan çalõşan haklarõnõn ayrõmõnõn da yapõldõğõ taahhüt edilen emeklilik 
haklarõnõn bugünkü değeri (bu bilgiler raporda yer alan mali bilgilerle ilgili olarak rapora 
eklenecek olan aktüer raporunda yer alõr), 
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e) Belirlenmiş fayda esaslõ plan için ,yapõlan önemli aktüeryal varsayõmlar ile 
taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn bugünkü aktüeryal değerinin hesaplanmasõnda kullanõlan 
metodun tanõmlanmasõ. 

Emeklilik haklarõna ilişkin planlarla ilgili raporlar raporun bir parçasõ olarak veya 
ayrõ bir rapor olarak planõn tanõmõnõ içerir. Bu tanõm aşağõdakileri kapsar: 

a) İşverenlerin ve kapsanan çalõşan gruplarõnõn isimleri, 
b) Uygun bir sõnõflandõrma yapõlarak emeklilik haklarõndan yararlanan 

katõlõmcõlarõn ve diğer katõlõmcõlarõn sayõsõ, 
c) Plan türü (belirlenmiş fayda ve katkõ esaslõ ), 
d) Üyelerin plana mali katkõda bulunup bulunmadõğõnõ açõklayan bir not, 
e) Üyelere taahhüt edilen emeklilik haklarõnõn tanõmõ, 
f) Planõn sona ermesiyle ilgili koşullarõn açõklanmasõ, 
g)Raporun kapsadõğõ dönem boyunca bir önceki hususlarda oluşan değişiklikler, 
Raporda son değişiklikleri içeren bilgilerin bulunduğu, planõn tanõmlandõğõ ve 

kullanõcõlarõn bilgisine sunulabilecek diğer belgelere başvurulabilir. 
 

OTUZBİRİNCİ KISIM 
TARIMSAL FAALİYETLER 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanõmlar 
 
Amaç 
Madde 686. Bu Kõsmõn amacõ, tarõmsal faaliyetle ilgili işlem ve olaylarõn 

muhasebeleştirilmesi ve kamuya açõklanmasõna ilişkin ilke ve esaslarõ belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 687. Bu Kõsõm, tarõmsal faaliyetle ilgili olmak kaydõyla, canlõ varlõklar, 

hasat noktasõndaki tarõmsal ürünler ve bu Kõsmõn kapsamõndaki devlet teşvikleri için 
uygulanõr. Ancak, tarõmsal faaliyetle ilgili olmasõna karşõn, arsa, arazi ve maddi olmayan 
varlõklara ilişkin hükümler bu Kõsõmda düzenlenmemiştir. 

Bu Kõsõm, işletmenin sahip olduğu canlõ varlõklarõn hasatõyla elde edilen tarõmsal 
ürünler için yalnõzca hasat noktasõnda uygulanõr. Hasat sonrasõnda ise, tarõmsal ürünler için 
bu Tebliğin �Stoklar� veya uygun olan bir başka Kõsmõ uygulanõr. Örnek; bu Kõsõm, üzüm 
yetiştiren bir şarap tacirinin üzümden şarap imal etmesinde olduğu gibi, tarõmsal ürünün 
hasattan sonra işlenmesiyle ilgili değildir. Tarõmsal faaliyetin doğal bir uzantõsõ olmasõna ve 
biyolojik bir dönüşüme benzemesine karşõn, tarõmsal ürünlerin işlenmesi, bu Kõsõmda 
tanõmlanan tarõmsal faaliyet kapsamõna girmez.  

 
Tanõmlar 
Madde 688. Bu Kõsõmda geçen;  
Tarõmsal faaliyet: Satõş amacõyla canlõ varlõklarõn türevlerine veya tarõmsal 

ürünlere biyolojik dönüşüm vasõtasõyla dönüştürülmesi işlemlerinin işletme tarafõndan 
yönetilmesi sürecini, 

Tarõmsal ürün: Sahip olunan canlõ varlõklarõn hasat edilmesiyle elde edilen 
ürünleri, 

Canlõ varlõklar: Canlõ hayvan veya bitkileri, 
Biyolojik dönüşüm: Canlõ varlõklarõn niteliğinde veya niceliğinde değişiklik 

yaratan yetiştirme, üretme, bozulma, çürüme veya üreme gibi işlemleri, 
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Canlõ varlõk grubu: Benzer hayvan ve bitkilerin bir araya getirildiği varlõk 
kümesini, 

Hasat: Canlõ varlõktan ürün elde edilmesi veya canlõ varlõğõn ömrünü 
tamamlamasõnõ, 

Makul Değer: Bilgili ve istekli taraflar arasõnda, herhangi bir ilişkiden 
etkilenilmeyecek şartlar altõnda bir varlõğõn el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağõ, 

Net makul değer: Canlõ varlõğõn veya tarõmsal ürünün makul değerinden satõş 
noktasõnda katlanõlmasõ beklenen tahmini maliyetlerin indirilmesiyle bulunan tutarõ, 

Kayõtlõ Değer: Birikmiş amortisman, itfa paylarõ ve değer düşüklükleri 
düşüldükten sonra bir varlõğõn bilançoda izlenen değerini,  

Aktif piyasa: Piyasada işlem gören varlõklarõn homojen olduğu, istekli alõcõ ve 
satõcõlarõn bulunduğu ve fiyatlarõn kamuya açõk olduğu piyasalarõ, 

Devlet teşvikleri: Devlet Teşvik ve Yardõmlarõ� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanan 
teşvikleri, 

ifade eder. 
Makul değer bir varlõğõn mevcut konumuna göre belirlenir. (Örnek; bir çiftlikteki 

ineğin makul değeri, ilgili piyasada geçerli olan inek fiyatõndan ineğin nakliyesi ve piyasaya 
getirilmesine kadar katlanõlan diğer maliyetlerin indirilmesiyle bulunur.)  

Tarõmsal faaliyet, aşağõda ortak özellikleri belirtilen; çiftçilik, ormancõlõk, yõllõk 
veya yõllara yaygõn tarõm ürünü yetiştiriciliği, tarlacõlõk, çiçekçilik, su ürünleri yetiştiriciliği 
gibi çeşitli faaliyet alanlarõnõ kapsar: 

a) Biyolojik dönüşüme yatkõnlõk: Canlõ hayvan ve bitkiler biyolojik dönüşüme 
yatkõndõrlar.  

b) Biyolojik dönüşüm yönetimi: İşletme yönetimi, gõda seviyesi, nem oranõ, 
sõcaklõk, õşõk ve verimlilik gibi biyolojik dönüşümün gerçekleştiği koşullarõ sabitleyerek 
veya geliştirerek dönüşümü kolaylaştõrõr. Biyolojik dönüşüm yönetimi, tarõmsal faaliyeti 
işletmenin diğer faaliyetlerinden farklõ kõlar. (Örnek; yönetilmeyen kaynaklar üzerinden 
gerçekleştirilen hasat işlemi (okyanus balõkçõlõğõ, doğal ormanlarõn kesimi) tarõmsal faaliyet 
değildir.)      

c) Biyolojik dönüşümün ölçümü: Biyolojik dönüşüm sonucunda canlõ varlõğõn 
niteliğinde (yoğunluk, genetik özellikler, olgunluk, protein ve yağ içeriği, lif sõklõğõ) veya 
niceliğinde (ağõrlõk, lif uzunluğu veya kalõnlõğõ, nesil, metreküp, filiz sayõsõ) meydana gelen 
değişim rutin bir yönetim faaliyeti olarak ölçülür ve izlenir.  

Biyolojik dönüşüm; büyüme (hayvanõn veya bitkinin niteliğinde veya niceliğinde 
gelişme), bozulma (hayvanõn veya bitkinin niteliğinde veya niceliğinde azalma), üreme (yeni 
canlõ varlõk yaratma) yoluyla varlõklarda değişim meydana getirme veya çay yaprağõ, yün, 
süt ve usare gibi tarõmsal ürün üretimi ile sonuçlanõr.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Canlõ Varlõk ve Tarõmsal Ürünlerin Mali Tablolara Alõnmasõ ve Değerlemesine İlişkin 
Esaslar 

 
Canlõ varlõk ve tarõmsal ürünlerin mali tablolara alõnmasõ 
Madde 689. Canlõ varlõk veya tarõmsal ürünler, ancak söz konusu varlõğõn 

işletmenin kontrolünde bulunmasõ, varlõktan beklenen ekonomik faydanõn işletme tarafõndan 
elde edilebilecek olmasõ ve varlõğõn makul değeri veya maliyetinin güvenilir bir biçimde 
ölçülebilmesi halinde mali tablolara alõnõr. 

Varlõktan beklenen ekonomik fayda ise genellikle fiziki özellikler dikkate alõnarak 
ölçülür. 
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Canlõ varlõklarõn değerlemesi 
Madde 690. Canlõ varlõklar mali tablolara ilk defa alõndõğõnda ve her bir bilanço 

döneminde net makul değeriyle değerlenir. Makul değerin güvenilir bir biçimde 
ölçülemediği durumlara ilişkin bu Kõsõmda düzenlenen özel hükümler saklõdõr.    

 
Tarõmsal ürünlerin değerlemesi 
Madde 691. Canlõ varlõklarõn hasatõyla elde edilen tarõmsal ürünler hasat 

noktasõndaki net makul değeriyle değerlenir. Bu tutar, tarõmsal ürünün bu Tebliğin Stoklar 
veya uygun olan bir başka Kõsmõnõn uygulanmaya başlandõğõ tarihteki elde etme maliyetine 
eşittir. 

 
Makul değerin belirlenmesi 
Madde 692. Satõş noktasõnda katlanõlan maliyetler; aracõlara ve simsarlara ödenen 

komisyonlar, düzenleyici otoriteler ve mal borsalarõ tarafõndan konulan vergiler ve gümrük 
vergilerini içerir. Ancak, nakliyat ve varlõğõn piyasaya getirilmesine kadar katlanõlan diğer 
maliyetler bunlara dahil değildir. 

Makul değerin daha kolay belirlenebilmesi için canlõ varlõklarõ veya tarõmsal 
ürünleri yaşlarõ veya kaliteleri gibi önemli özelliklerine göre sõnõflandõrmak mümkündür. 
İşletmeler söz konusu özellikleri piyasada fiyatlamaya esas teşkil eden özellikleri dikkate 
alarak belirler. 

İşletmeler genellikle sahibi olduklarõ canlõ varlõk veya tarõmsal ürünlerin ilerideki 
bir tarihte satõşa konu edildiği sözleşmelere taraf olurlar. Ancak, makul değerin 
belirlenmesinde sözleşme fiyatlarõnõn dikkate alõnmasõ gerekli değildir; zira, makul değer 
alõcõ ve satõcõlarõn işlem yapmaya istekli olduğu cari piyasayõ yansõtõr. Dolayõsõyla, canlõ 
varlõk veya tarõmsal ürünlerin makul değeri sözleşmeye göre ayarlanmaz. Bazõ durumlarda, 
canlõ varlõk veya tarõmsal ürünlere ilişkin satõş sözleşmesi bu Tebliğin �Karşõlõklar, Şarta 
Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar� başlõklõ Kõsmõnda tanõmlanan bir 
külfetli/zararda sözleşme olabilir. 

Canlõ varlõk veya tarõmsal ürünlerin aktif bir piyasasõ varsa, bu piyasada geçerli 
olan fiyat makul değerin belirlenmesine esas teşkil eder. İşletmenin birden fazla aktif 
piyasaya erişebilmesi söz konusu ise, işletme bunlardan en uygun olanõnõ kullanõr. (Örnek; 
iki aktif piyasaya erişilebiliyorsa, yalnõzca kullanõlmasõ beklenen piyasada geçerli olan fiyat 
dikkate alõnõr.) 

Aktif bir piyasa bulunmuyorsa; işlem tarihi ile bilanço tarihi arasõnda ekonomik 
koşullarda önemli bir değişiklik olmamasõ kaydõyla piyasada geçerli olan en son işlem 
fiyatõna, farklõlõklara ilişkin düzeltmelerin yapõlmasõ kaydõyla benzer varlõklarõn piyasa 
fiyatlarõna ve  meyve bahçesinin hektar; ineğin ise kilo cinsinden değeri gibi sektör 
modellerine ilişkin bilgilerden biri veya daha fazlasõ, elde edilebildiği takdirde, makul 
değerin belirlenmesinde kullanõlõr.   

Bazõ durumlarda, bir önceki bentte belirtilen bilgi kaynaklarõ farklõ makul değer 
sonuçlarõnõ doğurabilir. İşletme, az sayõdaki makul tahmin arasõndan en güvenilir makul 
değer tahminine ulaşmak amacõyla bu farklõlõklarõn nedenlerini göz önünde bulundurur. 

Yine, bazõ durumlarda mevcut konumu itibariyle canlõ varlõk için piyasa fiyatõ elde 
edilemeyebilir. Bu durumda, varlõktan elde edilmesi beklenen net nakit akõmlarõnõn piyasada 
geçerli olan vergi öncesi iskonto oranõ kullanõlarak iskonto edilmesiyle bulunan bugünkü 
değeri makul değerin belirlenmesinde dikkate alõnõr. 

Bugünkü değerin hesaplanmasõnda amaç canlõ varlõğõn mevcut konumu itibariyle 
makul değerini belirlemektir. İşletme, uygun iskonto oranõnõ belirlerken ve beklenen net 
nakit akõmlarõnõ tahmin ederken bu amacõ dikkate alarak hareket eder. Canlõ varlõğõn mevcut 
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konumu, ilave biyolojik dönüşümlerden ve işletmenin biyolojik dönüşüm, hasat ve satõşla 
ilgili gelecekteki faaliyetlerinden kaynaklanan değer artõşlarõnõ içermez.            

Bu hesaplamada, varlõklarõn finansmanõ, vergilendirme veya hasat sonrasõnda 
biyolojik varlõğõn eski haline getirilmesi (Örnek; kesilen suni orman ağaçlarõnõn yerine 
yenisinin dikilmesi) ile gerçekleşen nakit akõmlarõ dikkate alõnmaz. 

Herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altõnda, fiyatta mutabakata varõlõrken 
bilgili ve istekli alõcõ ve satõcõlar, nakit akõmlarõnda gerçekleşmesi olasõ değişimleri göz 
önünde bulundururlar. Makul değer de bu olasõ değişimlerin etkilerini yansõtõr. Buna göre, 
işletmeler tarafõndan nakit akõmlarõnda gerçekleşmesi olasõ değişimlere ilişkin beklentiler 
beklenen nakit akõmlarõnõn, iskonto oranõnõn veya her ikisinin birden belirlenmesi sürecinde 
dikkate alõnõr. Uygun iskonto oranõnõn belirlenmesinde, bazõ varsayõmlarõn mükerrerliğini 
veya ihmalini önlemek amacõyla beklenen nakit akõmlarõ tahmin edilirken kullanõlanlarla 
uyumlu olan varsayõmlar kullanõlõr.  

Elde etme maliyeti; maliyete ilk kez katlanõldõktan sonra biyolojik dönüşümün çok 
düşük bir seviyede gerçekleşmesi (Örnek; bilanço tarihinden hemen önce ekilen meyve 
ağacõ fideleri) veya biyolojik dönüşümün fiyatlar üzerine olan etkisinin önemli görülmemesi 
(Örnek; 30 yõllõk bir çam ağacõ üretim döngüsü içerisinde ilk büyüme) halinde makul değere 
yaklaşõr.    

Suni orman ağaçlarõnda olduğu gibi canlõ varlõklar genelde araziyle bitişiktir. 
Araziyle bitişik canlõ varlõklarõn ayrõ bir piyasasõ bulunmayabilir; ancak, canlõ varlõklar, 
işlenmemiş arazi ve arazi geliştirmelerinin bir paket halinde var olduğu birleşik varlõklarõn 
aktif bir piyasasõ olabilir. Birleşik varlõklara ilişkin bilgi canlõ varlõğõn makul değerinin 
belirlenmesinde kullanõlabilir. (Örnek; işlenmemiş arazi ile arazi geliştirmelerinin makul 
değeri canlõ varlõklarõn makul değerine ulaşõlabilmesini teminen birleşik varlõklarõn makul 
değerinden düşülebilir.)  

 
Canlõ varlõklara ilişkin kazanç ve zararlar 
Madde 693. Canlõ varlõklarõn, net makul değeriyle mali tablolara ilk defa 

alõnmasõndan ve bu tutarda gerçekleşen bir değişiklikten kaynaklanan kazanç veya zararlar 
oluştuklarõ dönemde net kar veya zararõn hesaplanmasõnda dikkate alõnõr.  

Canlõ varlõklar mali tablolara ilk defa alõndõğõnda, varlõğõn makul değerinden satõş 
noktasõnda katlanõlmasõ beklenen maliyetlerin indiriliyor olmasõ nedeniyle zarar oluşabilir. 
Diğer taraftan, mali tablolara ilk alõnmada buzağõ doğduğunda olduğu gibi kazanç da 
oluşabilir.  

 
Tarõmsal ürünlere ilişkin kazanç ve zararlar 
Madde 694. Tarõmsal ürünlerin net makul değeriyle mali tablolara ilk defa 

alõnmasõndan kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştuklarõ dönemde net kar veya zararõn 
hesaplanmasõnda dikkate alõnõr. 

Hasat sonucunda tarõmsal ürünlerin mali tablolara ilk defa alõnmasõndan kazanç 
veya zarar oluşabilir. 

 
Makul değerin güvenilir bir biçimde ölçülememesi 
Madde 695. Canlõ varlõklarõn makul değerinin güvenilir bir biçimde ölçülebileceği 

varsayõlõr. Bu varsayõm yalnõzca, piyasa değerleri bulunmayan ve makul değerine ilişkin 
alternatif tahminleri güvenilir bir biçimde belirlenemeyen canlõ varlõklarõn ilk defa mali 
tablolara alõnmasõnda çürütülebilmektedir. Bu durumda, canlõ varlõğõn kayõtlõ değeriyle 
değerlenmesi gerekmektedir. Söz konusu varlõğõn, makul değeri güvenilir bir biçimde 
belirlenebilir hale geldiğinde ise, varlõk net makul değeriyle değerlenir.  
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Birinci fõkrada belirtilen varsayõm yalnõzca mali tablolara ilk alõnma sõrasõnda 
çürütülebilir. Canlõ varlõklarõnõ daha önce makul değer esasõna göre değerleyen işletmeler 
söz konusu varlõk elden çõkarõlana kadar bu uygulamaya devam eder. 

Tarõmsal ürünler her halükarda hasat noktasõndaki net makul değeriyle değerlenir. 
Hasat noktasõnda tarõmsal ürünlerin makul değerinin her zaman güvenilir bir biçimde 
ölçülebildiği kabul edilir.  

Elde etme maliyeti, birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğünün 
belirlenmesinde bu Tebliğin �Stoklar�, �Maddi Varlõklar� ve �Varlõklarda Değer 
Düşüklüğü� başlõklõ Kõsõmlarõnda düzenlenen hükümleri dikkate alõnõr.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Devlet Teşvikleri 
 
Karşõlõksõz verilen teşviklerin mali tablolara alõnmasõ 
Madde 696. Net makul değer ile değerlenen canlõ varlõklara ilişkin olarak verilen 

karşõlõksõz devlet teşvikleri, yalnõzca alacak haline geldiğinde, gelir olarak mali tablolara 
alõnõr. 

 
Koşullu olarak verilen teşviklerin mali tablolara alõnmasõ 
Madde 697. Aynõ şekilde değerlenen canlõ varlõklara ilişkin devlet teşvikleri belirli 

tarõmsal faaliyetlerde bulunulmamasõ ile ilgili kõsõtlamalar da dahil koşullu olarak 
verilmişse, söz konusu teşvikler, yalnõzca koşullar yerine getirildiğinde, gelir olarak mali 
tablolara alõnõr. 

Devlet teşvikleri çok değişik koşullar ile verilebilir. (Örnek; devlet, işletmeye 
belirli bir yeri 5 yõl süreyle ekip biçmesi için teşvik verebilir ve bu faaliyeti 5 yõldan daha az 
bir süre için yapmasõ halinde tüm teşviğin iade edilmesi şartõnõ getirebilir.) Bu durumda, söz 
konusu teşvik 5 yõllõk süre dolmadõkça gelir olarak mali tablolara alõnmaz. Diğer taraftan, 
koşullar, aradan geçen süre zarfõna bağlõ olarak verilen teşviğin işletmece kazanõlmasõna 
imkan tanõyorsa, söz konusu teşvik zaman orantõlõ gelir olarak mali tablolara alõnõr.  

Devlet teşvikleri, kayõtlõ değeriyle değerlenen canlõ varlõklarla ilgili olduğunda, bu 
Tebliğin �Devlet Teşvik ve Yardõmlarõ� başlõklõ Kõsmõ uygulanõr. Net makul değeriyle 
değerlenen canlõ varlõklara ilişkin devlet teşvikleri ile ilgili uygulama anõlan Kõsõmda 
belirtilenden farklõdõr. Söz konusu Kõsõm canlõ varlõk ancak kayõtlõ değeriyle 
değerlendiğinde uygulanõr.  

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamuya Açõklanacak Hususlar 
 
Kazanç ve zararlar 
 Madde 698. Cari dönem boyunca, canlõ varlõk ve tarõmsal ürünlerin mali tablolara 

ilk defa alõnmasõndan ve canlõ varlõklarõn net makul değerinde meydana gelen 
değişikliklerden kaynaklanan toplam kazanç veya zararlar açõklanõr.  

 
Canlõ varlõk gruplarõ 
Madde 699. Her bir canlõ varlõk grubuna ilişkin açõklama yapõlmasõ şarttõr. 
Bu açõklamanõn sayõsal veya düzyazõ olarak yapõlmasõ mümkündür. İşletmelerin 

her bir canlõ varlõk grubu için tüketilebilir/üreyen veya olgunlaşmõş/olgunlaşmamõş ayrõmõ 
yaparak sayõsal açõklamalarda bulunmasõnda fayda vardõr. (Örnek; tüketilebilir canlõ 
varlõklar ile üreyen canlõ varlõklarõn kayõtlõ değerleri grup halinde açõklanabilir.) Bu kayõtlõ 
değerler daha sonra olgunlaşmõş ve olgunlaşmamõş canlõ varlõk ayrõmõna da konu edilebilir. 
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Ayrõştõrma sonucunda gelecekteki nakit akõmlarõnõn zamanlamasõ konusunda faydalõ bilgi 
sağlanmõş olur. Her bir ayrõştõrmanõn dayanağõ açõklanõr.  

Tüketilebilir canlõ varlõklar hasat edilen veya satõşa konu olan varlõklardõr. Et 
üretimi veya satõş için elde bulundurulan canlõ hayvan, çiftliklerde yetiştirilen balõklar, mõsõr 
ve buğday gibi ürünler ve kerestecilik için yetiştirilen ağaçlar tüketilebilir canlõ varlõklara 
örnek teşkil eder. Üreyen canlõ varlõklara ise tüketilebilir olanlardan farklõ olarak; süt üretimi 
için elde bulundurulan canlõ hayvan, üzüm asmalarõ, meyve ağaçlarõ ve yakacak odun elde 
etmek üzere kesilen ancak gövdesi korunan ağaçlar örnek olarak verilebilir. Üreyen canlõ 
varlõklar  kendini yenileyen türden varlõklar olduklarõndan tarõmsal ürün değildirler.  

Canlõ varlõklar olgunlaşmõş veya olgunlaşmamõş varlõklar olarak da 
sõnõflandõrõlabilir. Olgunlaşmõş canlõ varlõklar bir defada (tüketilebilir canlõ varlõklar) veya 
düzenli aralõklarla (üreyen canlõ varlõklar) hasat edilebilecek duruma gelmiş bulunan 
varlõklardõr.            

 
Mali tablolarla birlikte sunulmayan bilgiler 
Madde 700. Mali tablolar ile birlikte sunulan bilgilerde yer almõyorsa, işletmenin 

her bir canlõ varlõk grubunu içeren faaliyetlerinin yapõsõ ile dönem sonundaki her bir canlõ 
varlõk grubunun ve dönem boyunca elde edilen tarõmsal ürünün finansal olmayan ölçüt veya 
tahminleri açõklanõr.  

 
Makul değer hesaplamasõna ilişkin yöntemler 
Madde 701. Her bir canlõ varlõk ve hasat noktasõndaki her bir tarõmsal ürün 

grubunun makul değeri belirlenirken kullanõlan yöntem ve varsayõmlar açõklanõr. 
 
Tarõmsal ürünlerin net makul değeri 
Madde 702.  Dönem boyunca hasat edilen tarõmsal ürünün, hasat noktasõnda 

belirlenen net makul değeri açõklanõr. 
 
Mali tablolarla birlikte sunulmayan bilgiler 
Madde 703.  Tarõmsal faaliyetle ilgili finansal risk yönetim stratejileri, canlõ 

varlõklarõn geliştirilmesi veya iktisap edilmesine ilişkin yükümlülük tutarlarõ ve tasarruf 
hakkõ sõnõrlanmõş ve ipotek edilmiş canlõ varlõklarõn mevcudiyeti ve kayõtlõ değerleri 
hakkõnda açõklama yapõlõr. 

 
Dönem içindeki değişimlerin mutabakatõ 
Madde 704. Dönem başõ ve sonu arasõnda canlõ varlõklarõn kayõtlõ değerlerindeki 

değişimlerin mutabakatõ gösterilir. Karşõlaştõrmalõ bilgi sunulmasõ gerekli değildir. 
Mutabakatõn; net makul değerdeki değişimden kaynaklanan kazanç ve zararõ, satõn almadan 
veya işletme birleşmelerinden kaynaklanan artõşõ, satõş veya hasattan kaynaklanan azalõşõ, 
yabancõ bir işletmenin mali tablolarõnõn çevriminden doğan kur farklarõnõ ve diğer 
değişiklikleri kapsamasõ şarttõr.  

Net makul değer, canlõ varlõğõn fiziksel özelliklerinde ve piyasa fiyatlarõnda oluşan 
değişimler nedeniyle değişebilir. Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin ayrõ ayrõ 
açõklanmasõ, özellikle üretim döngüsünün bir yõldan fazla olmasõ durumunda, cari dönem 
performansõnõn ve geleceğe yönelik beklentilerin değerlendirilmesinde fayda sağlar. Böyle 
durumlarda, fiziksel özelliklerde ve fiyatlarda meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan 
ve net kar/zararõn hesaplanmasõnda dikkate alõnan net makul değerdeki değişikliğin 
açõklanmasõnda fayda bulunmaktadõr. Diğer taraftan, üretim döngüsünün bir yõldan az 
olduğu durumlarda (tavuk veya tahõl ürünü yetiştiriciliği) bu bilginin faydasõ daha düşüktür.   
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Biyolojik dönüşüm her biri gözlemlenebilen ve ölçülebilen büyüme, bozulma, 
üretme gibi çeşitli fiziksel değişimlerle sonuçlanõr. Bunlardan her biri beklenen ekonomik 
fayda ile doğrudan ilişkilidir. Hasat sebebiyle canlõ varlõğõn makul değerinde meydana gelen 
değişim de fiziksel bir değişimdir. 

Tarõmsal faaliyet sõklõkla iklimsel sorunlara, hastalõk veya diğer doğal risklere 
maruz kalõr. Büyüklüğü, yapõsõ veya sõklõğõ itibariyle, işletmenin döneme ilişkin finansal 
performansõnõn tespitinde önem taşõyan gelir ve gider kalemleri ile sonuçlanan olaylar 
gerçekleştiğinde, bu kalemlerin yapõsõ ve tutarõ bu Tebliğin �Mali Tablolarõn Sunumu� 
başlõklõ Kõsmõ uyarõnca açõklanõr. Virütik bir hastalõğõn yayõlmasõ, kuraklõk veya donlar ve 
böcek istilasõ bunlara örnek olarak verilebilir. 

 
Makul değerin güvenilir bir biçimde belirlenemediği durumlar 
Madde 705.  Canlõ varlõklar dönem sonunda kayõtlõ değerleriyle değerleniyorsa; 

canlõ varlõğõn türü, makul değerin güvenilir olarak ölçülememesinin sebepleri, makul değere 
ilişkin muhtemel tahmini değer aralõklarõ, itfa yöntemi, faydalõ ömürler veya kullanõlan itfa 
oranlarõ ve dönem başõ ve dönem sonundaki brüt kayõtlõ değer ve birikmiş amortismana 
ilişkin açõklama yapõlõr.     

Cari dönem boyunca, canlõ varlõklar kayõtlõ değerleriyle değerleniyorsa, bu 
varlõklarõn elden çõkarõlmasõyla oluşan kazanç ve zararlar açõklanõr. Ayrõca, söz konusu 
varlõklarõn kayõtlõ değerlerindeki değişimlerin mutabakatõnda değer düşüklüğü, itfa ve değer 
düşüklüğünün iptali gibi varlõğa ilişkin net kar/zararõn hesaplanmasõnda dikkate alõnan 
tutarlar ayrõ ayrõ açõklanõr.  

Daha önceden kayõtlõ değerleriyle değerlenen canlõ varlõklarõn makul değeri 
güvenilir bir biçimde ölçülebilir hale gelirse; canlõ varlõğõn türü, makul değerin güvenilir bir 
biçimde ölçülebilir hale gelmesinin sebepleri ve değişimin etkileri hakkõnda açõklama 
yapõlõr.  

 
Devlet teşvikleri 
Madde 706. Tarõmsal faaliyetle ilgili olarak; mali tablolara alõnan devlet 

teşviklerinin yapõsõ ve kapsamõ, bunlara ilişkin henüz yerine getirilmemiş koşullar ve diğer 
şarta bağlõ hususlar ve bunlarda meydana gelmesi beklenen önemli düşüşler hakkõnda 
açõklama yapõlõr.  

 
OTUZİKİNCİ KISIM 

MALİ TABLO VE RAPORLARIN AÇIKLANMASI, 
KURULA VE BORSAYA GÖNDERİLMESİ 

 
Yõllõk mali tablolarõn kamuya açõklanmasõ: Kurula ve borsaya bildirim  
Madde 707. Yõllõk mali tablolarõnõn Kurula ve ilgili borsaya bildiriminde aşağõdaki 

hükümlere uyulur  
a)Konsolide olmayan mali tablo düzenleyen işletmeler, hesap dönemlerinin 

bitimini izleyen on hafta içinde yõllõk mali tablolarõ ile bunlara ilişkin bağõmsõz denetim 
raporlarõnõ Kurula ve ilgili borsaya göndermekle yükümlüdürler. 

b)Konsolide yõllõk mali tablolarõn Kurula ve ilgili borsaya bildirimi, birinci fõkrada 
öngörülen bildirim süresinin son gününden itibaren dört hafta içinde yapõlõr. 

c)Bu Tebliğe göre ilk defa mali tablo düzenlenmesi durumunda, Kurula ve borsaya 
bildirim sürelerine ayrõca iki hafta daha ilave edilir. 

d)Sürelerin bitiminin iş gününe denk gelmemesi durumunda takip eden ilk iş günü 
süre bitim tarihi olarak dikkate alõnõr. 
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Ara mali tablolarõnõn kamuya açõklanmasõ: Kurula ve borsaya bildirim  
Madde 708. Ara mali tablolarõnõn Kurula ve ilgili borsaya bildiriminde aşağõdaki 

hükümlere uyulur: 
a)Konsolide olmayan ara dönem mali tablosu hazõrlayan işletmeler; bağõmsõz 

denetimden geçmiş ara dönem mali tablolarõnõ bağõmsõz denetim raporlarõyla birlikte ilgili 
ara dönemi izleyen altõ hafta içinde, bağõmsõz denetimden geçmemiş ara dönem mali 
tablolarõnõ ise ilgili ara dönemi izleyen dört hafta içinde Kurula ve hisse senetlerinin işlem 
gördüğü borsalara gönderirler. 

b)Konsolide ara mali tablolarõn Kurula ve ilgili borsaya bildirimi, bu maddenin a 
bendinde öngörülen bildirim süresinin son gününden itibaren dört hafta içinde yapõlõr.  

c)Bu Tebliğe göre ilk defa ara mali tablo düzenlenmesi durumunda, Kurula ve 
borsaya bildirim sürelerine ayrõca iki hafta daha ilave edilir.  

 
Mali tablo ve bağõmsõz denetim raporlarõnõn Kurula ve borsaya bildiriminde 

ek süreler  
Madde 709. Kurul gerekli görülen hallerde, ara ve yõllõk mali tablolar ile varsa 

bunlara ilişkin bağõmsõz denetim raporlarõnõn Kurula ve borsaya gönderilmesine ilişkin 
olarak işletmelere ek süre verebilir. 

 
Mali tablolarõn Kurula ve borsaya bildiriminde ilave belgeler 
Madde 710. Türk Ticaret Kanunu uyarõnca seçilmiş bulunan denetçilerin mali 

tablolarla ilgili raporlarõ da, yõllõk mali tablolar ile birlikte Kurula ve ilgili borsaya 
gönderilir. 

 
Mali tablolarõn kamuya açõklanmasõ: gazetede ve elektronik ortamda ilan  
Madde 711. İşletmeler, bu Tebliğe uygun olarak hazõrlayacaklarõ yõllõk mali 

tablolarõnõ her yõl olağan genel kurul toplantõlarõnõ izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'nde yayõmlatmak  zorundadõr. Ancak genel kurul yapõlsõn yapõlmasõn, bu ilan 
en geç yõllõk hesap döneminin bitimini izleyen altõncõ ayõn sonunda yapõlõr. 

Yõllõk mali tablolarõnõ, Kurula ve ilgili borsaya olağan genel kurullarõ öncesi 
gönderen işletmeler, bu tablolar ile genel kurulda görüşülen mali tablolar arasõnda fark 
bulunmasõ halinde, ilanlarõnda bu farklõlõklara ilişkin gerekli açõklamalarõ yapmakla 
yükümlüdürler. Ancak, bu hüküm, genel kurulun bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykõrõ 
karar almasõna yol açacak şekilde uygulanamaz. 

Kendisine ait bir internet sitesi bulunan işletmeler, yönetim kurulu yõllõk faaliyet 
raporu ile bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanan yõllõk veya ara mali tablolarõnõ ve varsa buna ilişkin 
bağõmsõz denetim görüşünü, mali tablo kullanõcõlarõ tarafõndan kolaylõkla ulaşõlabilecek 
şekilde, Borsada kamuya açõklandõktan sonra ilgili sitede yayõmlamak zorundadõrlar. Bu 
bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az 5 yõl süreyle saklanmasõ zorunludur. İşletmeye ait 
birden fazla internet sitesinin bulunmasõ durumunda, açõklama için kamuoyunda en fazla 
bilinen site kullanõlõr. 

 
Bu Tebliğe uygun olmayan mali tablolarõn kamuya açõklanmasõ 
Madde 712. Bu Tebliğe tabi işletmelerin herhangi bir yolla halka yapacaklarõ 

duyurularda, bu Tebliğe uygun olarak hazõrlanmamõş mali tablolar veya bu tablolarda yer 
alan veriler kullanõlamaz. 

Söz konusu işletmeler tarafõndan halka yapõlacak duyuru ve açõklamalarda, bu 
Tebliğe uygun olarak hazõrlanmamõş mali tablolarõn veya bu tablolarda yer alan verilerin 
kullanõlmasõ, halka yapõlan yazõlõ açõklama ve ilanlarda menkul kõymetlerin değerini 
etkileyecek önemli hususlara ilişkin gerçeğe aykõrõ veya noksan bilgi verilmesi sayõlõr. 
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Diğer bildirimler 
Madde 713. İşletmeler, Kurula ve borsaya yapacaklarõ bildirimlerde, mali 

tablolarõnõn Kurula ve borsaya verilmesini gerektiren diğer işlemlerde ve ilanlarõnda, bu 
Tebliğ ve eklerinde yer alan esaslara uymakla yükümlüdürler. 

 
Yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporlarõnõn açõk olmasõ 
Madde 714. Yönetim kurulu yõllõk faaliyet raporlarõ, genel kurul toplantõlarõndan 

en az on beş gün önce ortaklarõn incelemesine sunulur. Bu amaçla, yõllõk faaliyet 
raporlarõnõn yeterli sayõda bastõrõlarak, şirket merkez ve şubelerinde hazõr bulundurulmasõ ve 
isteyen ortaklara gönderilmesi, bu Kõsmõn �Mali tablolarõn kamuya açõklanmasõ: gazetede ve 
elektronik ortamda ilan� başlõklõ maddesinde öngörülen şekilde internet sitesinde 
yayõmlanmasõ zorunludur. 

 
Mali tablolardan türetilmiş özet bilgilerin açõklanmasõ 
Madde 715. Mali tablolarõn bu Kõsõmda belirtilen şekilde kamuya açõklanmasõ 

şartõyla, işletmeler, mali tablolardan türetilmiş bazõ özet bilgileri kamuya açõklayabilirler. 
Ancak bu tür özet bilgilerin, önceden belirlenmiş bir sonucu elde etmek amacõna yönelik 
olarak hazõrlanmamasõ ve mali tablo kullanõcõlarõnõn ekonomik karar almasõnda yanlõş ve 
yanõltõcõ şekilde bilgi içermemesi zorunludur.   

 
OTUZÜÇÜNCÜ KISIM 

İLK DÖNEM MALİ TABLOLAR 
 
İlk dönem mali tablolarõn kapsamõ 
Madde 716. Bu Tebliğ hükümlerinin ilk defa uygulanacağõ yõlda, veya daha 

sonraki tarihlerde bu Tebliğ hükümlerine tabi hale gelmesi nedeniyle bu Tebliğ hükümlerine 
göre mali tablo hazõrlayacak işletmeler, ilk yõl mali tablolarõnda bir defalõk bu Kõsõm 
hükümlerine uygun olarak mali tablo hazõrlar.  

 
İlk dönem mali tablolarõ 
Madde 717. İşletmeler bu Tebliğe göre mali tablo hazõrlayacaklarõ ilk bilanço 

döneminde, bir önceki dönemin bilançosunu bu Tebliğdeki ilkelere göre hazõrlarlar. 
İşletmelerin ilk dönem bilançolarõ ve bilanço dipnotlarõ karşõlaştõrmalõ olarak sunulmak 
zorundadõr.  

İşletmeler, bu Tebliğ�e uygun olarak hazõrlayacaklarõ ilk gelir tablosunu, nakit 
akõm tablosunu ve öz sermaye değişim tablosunu karşõlaştõrõlmalõ olarak hazõrlamayabilirler.   

 
İlk dönem mali tablolarõn hazõrlanmasõnda uyulacak esaslar 
Madde 718. İlk dönem mali tablolarõ, ilgili işlem ve olaylarõn baştan beri bu 

Tebliğdeki hükümlere uygun olarak muhasebeleştirilmesi suretiyle düzenlenir. 
Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenecek ilk mali tablolar kapsamõnda yapõlacak 

işlemlere aşağõdaki hususlar örnek olarak verilmiştir: 
a)Bu Tebliğde belirtilen amortisman ilkelerinden farklõ şekilde amorti edilmiş 

maddi varlõklar, başlangõcõndan beri bu Tebliğde belirtilen şekilde amortismana tabi tutulur.  
b)Varlõklarõn maliyetine dahil edilmiş finansman gideri ve diğer ilaveler, bu 

Tebliğde izin verilen haller dõşõnda indirilir, 
c)Öz sermaye kalemlerine yapõlan ilaveler ve oluşturulan fonlar indirilir, 
d)Diğer varlõklar ve borçlar da benzer şekilde işleme tabi tutulur. 
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e)Önceki dönemlerde elde edilen iştirakler için gerekli şerefiye ve itfa payõ 
hesaplamalarõ yapõlarak sonuçlar geçmiş yõllar kar ve zararõ ile ilişkilendirilir, 

f)Enflasyona göre düzeltme bu Tebliğin ilgili kõsmõndaki hükümlere göre yapõlõr, 
g)Bu Tebliğ uyarõnca oluşturulmasõ gereken karşõlõklar hesaplanarak oluşturulur, 
h)Bu Tebliğ uyarõnca varlõk olarak kayõtlara alõnmasõ gerekli varlõklar hesaplanarak 

kayõtlara alõnõr. 
Yukarõdaki hususlar sadece örnek olarak verilmiş olup, işletmeler birinci 

fõkrasõndaki gereklilik çerçevesinde diğer tüm işlemleri yapmakla mükelleftir. 
Bu kõsma göre ilk defa düzenlenecek mali tablolarda, önceki yõllarda elde edilen 

bağlõ ortaklõk ve iştiraklere ilişkin şerefiyenin belirlenmesinde hesaplama güçlüğü 
bulunmasõ halinde, daha sonraki yõllarõn mali tablo verilerinin dikkate alõnmasõ gibi uygun 
yöntemler kullanõlabilir. Bu durumda, yöntemler hakkõnda bilanço dipnotlarõnda açõklama 
yapõlmasõ zorunludur. 

Bu şekilde yeniden düzenlenen mali tablolarda ortaya çõkan fark, sermaye ve yasal 
yedek akçeler aynen korunarak �birikmiş kar/zarar� hesabõ ile ilişkilendirilir. 

Bu Tebliğ hükümlerine daha sonraki yõllarda tabi olan işletmeler, faaliyette 
bulunduklarõ dönemde bu Tebliğin �Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn 
Düzeltilmesi� Kõsmõndaki hükümler çerçevesinde mali tablolarõn düzeltilmesinin gerekli 
olduğu dönemlerin var olmasõ durumunda, ilgili işletmeler o dönemlerle ilgili olarak 
Tebliğin söz konusu Kõsmõna uygun olarak mali tablolarda yer alan varlõklarõn kayõtlõ 
değerlerini düzeltir. 

 
İlk dönem mali tablolarõn bağõmsõz denetimi 
Madde 719. Bu Tebliğin ilk defa uygulandõğõ yõlda ara mali tablolarõn tümü sõnõrlõ, 

yõllõk mali tablolarõn ise sürekli bağõmsõz denetimden geçirilmesi zorunludur. 
 

OTUZDÖRDÜNCÜ KISIM 
MUHTELİF HÜKÜMLER 

 
Bağõmsõz denetim 
Madde 720. Bu Tebliğ kapsamõnda düzenlenen altõ aylõk ara mali tablolarõn sõnõrlõ, 

yõllõk mali tablolarõn ise sürekli bağõmsõz denetimden geçirilmesi zorunludur. Bu Tebliğin 
ilk defa uygulandõğõ yõla ilişkin özel hükümler saklõdõr. 

 
Diğer amaçlar için mali tablo hazõrlama 
Madde 721. İşletmelerin vergi mevzuatõ gibi diğer mevzuatta öngörülen mali 

tablolarõ hazõrlamalarõ mümkündür. Ancak Sermaye Piyasasõ Mevzuatõ uyarõnca kamuya 
açõklanacak mali tablolarõn, bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak hazõrlanmasõ zorunludur. 
Söz konusu mali tablo bilgilerinin, bilgi sunulan kamu kurum ve kuruluşu tarafõndan 
kamuya açõk olarak tutulmasõ ve ilgili döneme ilişkin daha önceden bu Tebliğ uyarõnca mali 
tablo hazõrlanõp kamuya açõklanmamõş olmasõ halinde, işletmelerin, bu bilgileri ilgili 
mercilerle birlikte eş zamanlõ olarak sermaye piyasasõ araçlarõnõn kote olduğu borsaya 
iletmeleri gerekmektedir. 

 
Sermaye piyasasõ muhasebe defteri 
Madde 722. Mali tablo ve raporlarõn bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanmasõna ilişkin 

hesaplamalar nedeniyle, işletmelerin diğer mevzuat uyarõnca tutmakla mükellef olduklarõ 
kanuni defter ve belgelere yeni kayõtlar yapõlamaz ve bu kayõtlar değiştirilemez. 

Mali tablolarõn bu Tebliğ hükümleri uyarõnca hazõrlandõğõ dönemlerde işletmeler, 
muhasebe defter ve kayõtlarõ ile bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanmõş mali tablolar arasõndaki 
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ilişkiyi kurmak ve bir sonraki yõl mali tablolarõnõn sağlõklõ bir şekilde hazõrlanmasõnõ 
sağlamak üzere �Sermaye Piyasasõ Muhasebe Defteri� tutarlar. Bu defterde en az aşağõda 
belirtilen bilgilere yer verilir. 

a)İşletmenin unvanõ, 
b)İşlemlerin hangi yõla ait olduğu, 
c)İşleme tabi tutulacak kalemlerin kanuni defterlerdeki kayõtlõ değerleri, 
d)Enflasyona göre düzeltme yapõldõğõ dönemlerde düzeltme işleminde kullanõlacak 

endekslerin değeri, düzeltme katsayõlarõ ile düzeltmeye tabi tutulacak tutarlarõn kayõtlõ 
değerleri, 

e)Enflasyona göre düzeltme yapõldõğõ durumlarda düzeltme işleminde kullanõlan 
varsayõmlar, 

f)Enflasyona göre düzeltme yapõldõğõ durumlarda düzeltme işleminde kullanõlan 
değişkenlerin hesaplanmasõna ilişkin veriler (stok devir hõzõ gibi), 

g)Muhasebe belge ve kayõtlarõndaki verilerden, bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanan mali 
tablo verilerine ulaşmada kullanõlan diğer bilgi ve belgeler, 

h)Konsolide mali tablo düzenlenmesi durumunda, iştirakleri, bağlõ ortaklõklarõn ve 
müşterek yönetime tabi teşebbüslerin mali tablo ve varsa raporlarõ. 

Muhasebe kayõtlarõndan, bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanan mali tablolardaki tutarlara 
ulaşõlõrken yapõlan tüm açõlõş ve cari dönem düzeltme ve sõnõflandõrma kayõtlarõnõn Sermaye 
Piyasasõ Muhasebe Defterine ayrõ ayrõ kaydedilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu defter, elektronik ortamda veya yazõlõ olarak tutulabilir. Yazõlõ olarak 
tutulan  Sermaye Piyasasõ Muhasebe Defteri sayfalarõ müteselsil sõra numarasõ taşõyacak 
şekilde düzenlenir, işletmeyi temsile yetkili kişiler tarafõndan imzalanõr ve Türk Ticaret 
Kanununda ticari defterlerin saklanmasõ için öngörülen süre kadar saklanõr. �Sermaye 
Piyasasõ Muhasebe Defteri�nin elektronik ortamda tutulmasõ durumunda, işletmelerin 
yönetim kurulu; bilgilerin değiştirilmemesi ve belirtilen süre kadar saklanmasõ konusunda 
gerekli önlemi almak zorundadõrlar. Söz konusu defterin bu şekilde tutulmasõ durumunda, 
tutulmasõ gereken ancak elektronik ortamda yer almayan bilgi ve belgeler, yazõlõ defterde 
belirtilen şekilde işleme tabi tutulur. 

 
Tutulacak belgeler 
Madde 723. İşletmeler, muhasebe kayõtlarõnõn sağlõğõ ile ilgili olarak Vergi 

Mevzuatõ ve Türk Ticaret Kanunu�nun öngördüğü belgeleri temin ederek ilgili mevzuatta 
öngörülen sürede saklar. Ancak, mali tablolarõn bu Tebliğ uyarõnca hazõrlandõğõ durumlarda 
işletmeler, ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebliğ uyarõnca hazõrlanacak mali tablo 
kalemlerinin sõhhati için gerekli olan değerleme raporlarõ, makul değerin hesaplanmasõnda 
kullanõlan piyasa verileri gibi belgeleri temin etmek ve bunlarõ �Sermaye Piyasasõ Muhasebe 
Defteri� ile sistematik bir biçimde ilişkilendirerek saklamak zorundadõr. 

 
Kar dağõtõmõ 
Madde 724. Kar dağõtõmõnda, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazõrlanan mali 

tablolarda bulunan net dönem karõ esas alõnõr. Kurulumuzun kar dağõtõmõna ilişkin 
düzenlemeleri saklõdõr. 

 
Bağlõ ortaklõklarõn, iştiraklerin ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin mali 

tablo yükümlülüklerine ilişkin hükümler 
Madde 725. Kurulun muhasebe standartlarõ ile ilgili düzenlemeleri uyarõnca mali 

tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan ancak, mali tablo düzenleme ve ilan 
yükümlülüğüne tabi işletmelerin bağlõ ortaklõğõ, iştiraki veya müşterek yönetime tabi 
teşebbüsü olmalarõ nedeniyle bu Tebliğe tabi olan işletmeler, mali tablolarõn ilanõ ile 
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bunlarõn Kurul ve borsaya gönderilmesi yükümlülüğü hariç, mali tablolarõn düzenlenmesine 
ilişkin durumlarda ilgili olduklarõ işletmelerin tabi olduğu hükümlere tabidir. Bu hüküm 
mali tablolarõn bağõmsõz denetime tabi olmasõ hakkõnda da geçerlidir. 

 
Geçici Madde 1 � Mali tablo ve raporlarõn bu Tebliğ hükümlerine göre zorunlu 

olarak düzenleneceği ilk hesap döneminin başõna kadar geçen süre zarfõnda, Uluslararasõ 
Finansal Raporlama Standartlarõna göre mali tablo ve raporlarõn düzenlenmesi ve kamuya 
açõklanmasõ, bu Tebliğdeöngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
hükmündedir. Ancak, izleyen yõllara ilişkin mali tablo ve raporlarõn bu Tebliğe göre 
düzenlenmesi zorunludur.  

İlk uygulama yõlõnda mali tablolarõn bağõmsõz denetimine ilişkin hükümler saklõdõr.     
 
Geçici Madde 2 � Mali tablo ve raporlarõn bu Tebliğe göre zorunlu olarak 

düzenleneceği ilk hesap döneminin başõna kadar geçen süre zarfõnda, Kurulun muhasebe 
standartlarõ ile ilgili diğer düzenlemelerine uyulur.  

 
Yürürlük 
Madde 726. Bu Tebliğ, 1/1/2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali 

tablolardan geçerli olmak üzere, yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. Özel hesap dönemi olan 
işletmeler için Tebliğin yürürlüğü 1/1/2005 tarihinden sonra sona eren yõllõk hesap 
dönemlerinden sonraki ilk ara mali tablolarõndan başlar.  

Dileyen işletmeler, 31/12/2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yõllõk veya ara 
hesap döneminden başlamak üzere, bu Tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Bu 
işletmeler izleyen dönemlerde de mali tablo ve raporlarõnõ bu Tebliğ hükümlerine göre 
düzenlemek zorundadõr.  

1/1/2005 tarihinden önce bu Tebliğ hükümlerine göre mali tablo ve rapor 
düzenlemeye başlayan ana ortaklõk konumundaki işletmelerin hisse senetleri borsada işlem 
gören bağlõ ortaklõklarõ, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ana ortaklõkla 
eşzamanlõ olarak bu Tebliğ hükümlerine tabi hale gelirler. 

 
Yürütme 
Madde 727. Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasasõ Kurulu yürütür.  
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�SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ� 
KISIMLARI VE BU KISIMLARA KARŞILIK GELEN  

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI  
 

KISIM NO Tebliğ Kõsõmlarõnda 
Düzenlenen Konular IFRS IFRS Başlõğõ 

Kõsõm 1 Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler - Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements 

Kõsõm 2 Mali Tablolarõn Sunumu IFRS 1 Presentation of Financial Statements 
Kõsõm 3 Ara Mali Tablolar IFRS 34 Interim Financial Reporting 
Kõsõm 4 Nakit Akõm Tablosu IFRS 7 Cash Flow Statements 
Kõsõm 5 Hasõlat IFRS 18 Revenue 
Kõsõm 6 Stoklar IFRS 2 Inventories 
Kõsõm 7 Maddi Varlõklar IFRS 16 Property, Plant and Equipment 
Kõsõm 8 Maddi Olmayan Varlõklar IFRS 38 Intangible Assets 
Kõsõm 9 Varlõklarda Değer Düşüklüğü IFRS 36 Impairment of Assets 

Kõsõm 10 Borçlanma Maliyetleri IFRS 23 Borrowing Costs 

IFRS 32 Financial Instruments: 
Disclosure and Presentation Kõsõm 11 

 Finansal Araçlar  
IFRS 39 Financial Instruments: 

Recognition and Measurement 
Kõsõm 12 İşletme Birleşmeleri IFRS 22 Business Combinations 

IFRS 27 Consolidated Financial Statements and 
Accounting for Investments in Subsidiaries 

IFRS 28 Accounting for Investments in Associates Kõsõm 13 

Konsolide Mali Tablolar, 
Bağlõ Ortaklõklar, 
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve İştiraklerin 
Muhasebeleştirilmesi IFRS 31 Financial Reporting of Interests in 

Joint Ventures 

Kõsõm 14 Kur Değişiminin Etkileri IFRS 21 The Effects of Changes in 
Foreign Exchange Rates 

Kõsõm 15 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde 
Mali Tablolarõn Düzeltilmesi  IFRS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 
Kõsõm 16 Hisse Başõna Kazanç IFRS 33 Earnings Per Share 
Kõsõm 17 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar IFRS 10 Events After the Balance Sheet Date 

Kõsõm 18 
Karşõlõklar, 
Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve 
Şarta Bağlõ Varlõklar 

IFRS 37 Provisions, Contingent Liabilities and 
Contingent Assets 

Kõsõm 19 Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklik ve Hatalar IFRS 8 

Net Profit or Loss for the Period, 
Fundamental Errors and 
Changes in Accounting Policies 

Kõsõm 20 Kiralama İşlemleri IFRS 17 Leases 
Kõsõm 21 İlişkili Taraflar IFRS 24 Related Party Disclosures 

Kõsõm 22 Finansal Bilgilerin 
Bölümlere Göre Raporlanmasõ IFRS 14 Segment Reporting 

Kõsõm 23 Banka ve Benzeri Finansal Kuruluşlarõn Mali Tablolarõnõn 
Kamuya Açõklanmasõ IFRS 30 Disclosures in the Financial Statements of 

Banks and Similar Financial Institutions 
Kõsõm 24 İnşaat Sözleşmeleri IFRS 11 Construction Contracts 
Kõsõm 25 Durdurulan Faaliyetler IFRS 35 Discontinuing Operations 

Kõsõm 26 Devlet Teşvik ve Yardõmlarõ  IFRS 20 Accounting for Government Grants and 
Disclosure of Government Assistance 

Kõsõm 27 Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkuller IFRS 40 Investment Property 
Kõsõm 28 Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler IFRS 12 Income Taxes 
Kõsõm 29 Çalõşanlara Sağlanan Faydalar IFRS 19 Employee Benefits 

Kõsõm 30 Emeklilik Planlarõ IFRS 26 Accounting and Reporting by Retirement 
Benefit Plans 

Kõsõm 31 Tarõmsal Faaliyetler IFRS 41 Agriculture 

Kõsõm 32 Mali Tablo ve Raporlarõn Açõklanmasõ, Kurula ve Borsaya 
Gönderilmesi - - 

Kõsõm 33 İlk Dönem Mali Tablolar - - 
Kõsõm 34 Muhtelif Hükümler - - 

 


