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TEMEL KAVRAMLAR

TFRS’YE GEÇİŞ ESASLARI 
� TFRS Açılış Finansal Durum Tablosunun 

(Açılış Bilançosu) Hazırlanması

� Muhasebe Politikalarının Uyumlu Olması

Geriye Dönük Uygulamada İstisna ve � Geriye Dönük Uygulamada İstisna ve 
Muafiyetlerin Tanımlanması

TFRS’YE GEÇİŞ ÖRNEK UYGULAMASI
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ VE 
BAĞIMSIZ MUHASEBE DENETİMİNİN 
UYGULAMA KAPSAMI

23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı’na göre Bağımsız denetime tabi olacak 
şirketler (  1 Ocak 2014'ten itibaren) tek 
başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle 
birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini üst 
üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler ile üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler ile 
ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan 
şirketlerdir., 

a) Aktif toplamı yüz elli milyon ve üstü Türk 
Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı iki yüz milyon ve üstü 
Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı beş yüz ve üstü.
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(I) sayılı listede olan şirketler, SPK uyarınca 
denetime tabi şirketler,  (aracılık faaliyetlerine 
münhasır olmak üzere bankalar, aracı 
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım 
ortaklıkları, ipotek finansmanı şirketleri, halka 
açık olan veya halka açık sayılan şirketler, 
borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve 
takas ve saklama kuruluşları),Bankacılık 
Kanunu uyarınca denetime tabi olan şirketler 
ile (I) sayılı listede 8 başlıkta sayılan 
şirketlerdir. 
ile (I) sayılı listede 8 başlıkta sayılan 
şirketlerdir. 

Bu şirketler halihazırda zaten denetim 
yaptırmak zorunda olan ve TFRS’ye göre 
raporlama yapan firmalardır. 

Bu firmaların yaptırmakta oldukları denetim 1 
Ocak 2013'ten itibaren aynı şekilde devam 
edecektir.
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� Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi borsada 
işlem yapan işletmeler UMS/UFRS ile 
uyumlu olan Sermaye Piyasası Kurulu 
Seri:XI, No: 25 Tebliğini 1.1.2005-
09.04.2008 tarihleri arasında 
uygulamışlardır.

� Daha sonra bu işletmelerin finansal 
raporlarını (TMSK) tarafından 
UMS/UFRS’lerin tercümesi olarak 
hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan 
TMS/TFRS’lere göre hazırlamaları 
zorunluluğu getirilmiştir. 
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6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu TMS/TFRS’lere göre raporlama 
yapacak olan işletmelerin kapsamını 
genişletmiştir.

KGK’nın 17 Kasım 2012 tarihli  28470 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan kararına göre,

- kamu yararını ilgilendiren kuruluşların,
- Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi - Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi 

kuruluşların  ve
- TTK’da sayılan TMS/TFRS’leri uygulayacak işletmelerin

münferit ve konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında, Türkiye Muhasebe Standartlarını 
uygulamasına, bu kapsama dahil  olmayanlar için 
Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki 
mevzuatın uygulanmasının devamına  karar verilmiştir.
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TMS’de yer alan hükümler uyarınca, (TMS 28’in 
17’inci veya TFRS 10’un 4’ üncü Paragrafında 
öngörülen) muafiyetler söz konusu olmadığı 
sürece, bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklığı 
yatırımları bulunan şirketlerin,

- bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon yöntemine; 
- iştirak ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını ise 

özkaynak yöntemine göre 

muhasebeleştirdikleri finansal tablolarını muhasebeleştirdikleri finansal tablolarını 
hazırlamaları zorunludur.

TMS 27’ye göre, 
Bireysel finansal tablolar, konsolide finansal 

tablolara ya da iştiraklerdeki ve iş 
ortaklıklarındaki yatırımların özkaynak yöntemi ile 
muhasebeleştirildiği finansal tablolara ilave olarak 
sunulan tablolardır. 
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� TMS 27’de bireysel finansal tablolar; 

bir ana ortaklık veya yatırım yapılan işletme 
üzerinde müşterek kontrolü veya önemli 
etkisi olan bir yatırımcı tarafından sunulan 
ve yatırımların, maliyet bedeli üzerinden ya 
da TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirildiği 
finansal tablolar olarak tanımlanmıştır. finansal tablolar olarak tanımlanmıştır. 

- Özkaynak yönteminin uygulandığı finansal 
tablolar bireysel finansal tablo değildir.

- Bağlı ortaklığı,iştiraki ya da iş ortaklığında 
yatırımı bulunmayan bir işletmenin 
finansal tabloları bireysel finansal tablo 
değildir
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� Bağımsız denetime tabi şirketlerin bağlı ortaklığı, 
iş ortaklığı veya iştiraki durumunda bulunan ve 
bağımsız denetime tabi olma şartlarını kendi 
başlarına taşımayan şirketler, sadece ana 
ortaklığının BKK kapsamında bağımsız denetime 
tabi olması nedeniyle,

� münferiden bağımsız denetime tabi olmayacaklar 
ve

� finansal tablolarını TMS’ye göre değil yürürlükteki 
mevzuat uyarınca hazırlamak zorunda olacaklardır.
finansal tablolarını TMS’ye göre değil yürürlükteki 
mevzuat uyarınca hazırlamak zorunda olacaklardır.

Ancak, bu şirketler, konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında ana ortaklıklarıyla aynı 
muhasebe politikalarını uygulamak zorunda 
olduklarından finansal tablolarını yatırımcı 
işletmenin finansal tablolarıyla, başka bir ifadeyle 
TMS’ye uygun hale getireceklerdir.
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TFRS 1: İlk Geçişin Amacı

� • Finansal tabloların şeffaf ve sunulan tüm dönemler 
açısından karşılaştırılabilir nitelikte olmasını,

� • Muhasebe uygulamaları açısından uygun bir 
başlangıç yapmasını ve

• Faydasını aşmayan bir maliyetle elde edilebilecek � • Faydasını aşmayan bir maliyetle elde edilebilecek 
yüksek kalitede bilgiler içermesini sağlamak
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�

� TFRS 1 “Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarının İlk Uygulaması” ilk kez 
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 
raporlama yapacak işletmeler tarafından 
uygulanacak  geçiş dönemi işlemlerini 
kapsamaktadır. 

� TFRS’lerin “ilk kez uygulandığı finansal � TFRS’lerin “ilk kez uygulandığı finansal 
tablolar” ilk kez TFRS’lere uygun olarak 
düzenlenen ve TFRS’lerle uyumlu 
olduğunun üzerlerinde açık ve koşulsuz 
olarak belirtildiği yıllık finansal tablolardır. 

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



� Türkiye’de  TFRS’ye göre ilk kez düzenlenen 
finansal tablolar,   TFRS ile uyumlu olduğunun 
üzerlerinde açık ve koşulsuz olarak 
belirtildiği, 

31.12.2013 tarihli finansal tablolardır. 

Karşılaştırmalı sunum yapılabilmesi önceki yıl 
açılış bilançosunun da TFRS ye uygun bir 
şekilde düzeltilmesi gerekir.(   2013 ve  2012 
açılış bilançosunun  düzeltilmesi gerekir.)
şekilde düzeltilmesi gerekir.(   2013 ve  2012 
açılış bilançosunun  düzeltilmesi gerekir.)

Buna göre ülkemizde ilk geçiş  31.12.2011 
dönem sonu bilançoları üzerinde 
gerçekleştirilecektir. 

Açılış bilançosu, TFRS 1’e uygun olarak 
hazırlanmalı ve geriye dönük uygulamalar, 
ihtiyari ve zorunlu istisnalara ilişkin genel 
ilkeleri de içermelidir. 
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Geçiş Tarihi: 01/01/2012  ( 31.12.2011 
Bilançosu) TFRS İlk Geçiş ( Açılış ) Bilançosu

( sadece bilanço düzeltilir.) 

Raporlama Tarihi: 31/12/2013Raporlama Tarihi: 31/12/2013

karşılaştırmalı bilgi içeren;

- en az üç finansal durum tablosuna (bilançoya) 

- iki kapsamlı kar veya zarar tablosuna,

- iki nakit akış tablosuna, 

- iki öz kaynaklar değişim tablosuna ve ilgili dipnotlara 
yer verilir.

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



� Devamlı Uygulama 
01.01.2013 sonrası “Devamlı Uygulama” söz 

konusudur ve TFRS’ler uygulanır( TFRS 1 
değil) 

� 31.12.2013 düzeltmesinde, tüm finansal 
tablolar düzeltilir. 

� 31.12.2012 tarihli Bilanço, 
� 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemi gelir tablosu 
� 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemi nakit akış � 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemi nakit akış 

tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu, 
düzeltilmiş gelir tablosu ve bilanço esas 
alınarak yeniden düzenlenir.

Burada artık bir geçişten değil, TFRS ye göre 
sunumdan söz edilir. Bu nedenle TFRS’1’in görevi 
TMS 1 ve TMS 7 standartlarına devredilmiş 
olmakta, yani geçiş ve ilk uygulama 31.12.2013 
tarihinden itibaren karşılaştırmalı finansal 
raporlamaya bırakmaktadır.
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� TFRS 1 in İlk Kez Uygulanması Gereken Durumlar

� Daha önce TMS/TFRS’ ye uygun finansal tablo 
düzenlemeyen,

� Kendi ihtiyaçları için  TMS/TFRS’ ye uyumlu finansal 
tablolar düzenleyen  ancak  bunu  tablolarda açıkça 
ifade etmeyen,

� TMS/ TFRS’lerin sadece bir kısmını uygulayan ve bunu 
finansal tablolarda açıklayan,finansal tablolarda açıklayan,

� Sadece işletme içi kullanım amaçlı TMS/TFRS’lerle
uyumlu  tablolar hazırlayan, ancak işletme dışı 
kullanıcılara sunmayan,

� “TMS 1’e göre  tam set  finansal tabloları 
hazırlamaksızın sadece konsolidasyon amaçları için  
TMS/TFRS’lerle uyumlu finansal tabloları düzenleyen
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İlk geçişte yapılan işlemler

� TFRS Açılış Finansal Durum Tablosunun 
(Açılış Bilançosu) Hazırlanması

� Muhasebe Politikalarının Uyumlu Olmasının 
Sağlanması Sağlanması 

� Geriye Dönük Uygulamada İstisna ve 
Muafiyetlerin Tanımlanması
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� TFRS Açılış Bilançosu Hazırlanmasında 
Genel İlkeler

� TFRS açılış bilançosu, TFRS’ler
çerçevesinde yapılan muhasebeleştirme 
işlemlerinin başlangıç noktasını teşkil 
eder.

� TFRS muhasebe politikalarının ilk kez 
açılış bilançosunda uygulanmasında 
yapılan işlemler;yapılan işlemler;

1. Bazı yeni varlık ve borçların 
muhasebeleştirilmesi

2. Bazı eski varlık ve borçların bilanço dışı 
bırakılması

3. Yeniden sınıflandırmalar
4. Ölçümdeki değişimler
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Bazı Yeni Varlık Ve Borçların 
Muhasebeleştirilmesi

TFRS kriterlerine göre bütün aktif ve 
pasif kalemler yeniden belirlenmeli, 
TFRS’ler tarafından finansal tablolara 
yansıtılması zorunlu kılınan tüm aktif 
ve pasif kalemler ilgili tabloya 
yansıtılmalıdır. yansıtılmalıdır. 

Bazı durumlarda vergi muhasebesi 
çerçevesinde tamamı amorti edilmiş bir 
varlık, standartlar çerçevesinde belirlenen 
ekonomik ömrüne göre amortisman 
ayrıldığında kalan bir değer oluşabilir. 
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� Ayrıntılı bilanço taslağına göre  Tekdüzen 
Muhasebe Sistemindeki bilançoya ilave edilmesi 
gereken kalemler,

1..GUD Farkı Kar-Zarara Yansılan Finansal Varlıklar 
1..İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar
1..Türev Finansal Varlıklar
1..Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - )
1..İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1..İlişkili Taraflardan Diğer  Alacaklar
1.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri ( - )
1..İlişkili Taraflardan Diğer  Alacaklar
1.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri ( - )
1..Canlı Varlıklar
1..Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - )
1..Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri
1..Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri
1..Önceden Yapılan Hizmet Taahhüt İşleri
1..Hakedişe Bağlanacak İşlerden Gelir Tahakkukları
1..Ertelenmiş Giderler
1..Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar
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2..GUD Farkı Kar-Zarara Yansılan Finansal Finansal Varlıklar 

2..GUD Farkı Özkaynaklara Yansılan Finansal  Varlıklar 

2.. Türev Finansal Varlıklar

2..İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar

2..Maliyetle Ölçülen Önemli Etki Taşımayan Yatırımlar

2.. Önemli Etki Taşıyan İştirakler

2..İş Ortaklıkları

2..Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - )

2..İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

2..İlişkili Taraflardan Diğer  Alacaklar

2.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri ( - )2.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri ( - )

2.. Canlı Varlıklar

2.. Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - )

2.. Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - )

2.. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı( - )

2.. Şerefiye

2.. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

2.. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - )

2..Ertelenmiş Giderler

2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı
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3.. Türev Finansal Borçlar

3..İlişkili Taraflara Ticari Borç

3..İlişkili Taraflara Diğer Borç

3.. Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri ( - )

3..Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara 3..Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara 
İlişkin Karşılıklar

3..Garanti Yükümlülükleri

3.. Ertelenmiş Gelirler

3..Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 
Varlıklara Ve Durdurulan Faaliyetlere 
İlişkin Borçlar
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4.. Türev Finansal Borçlar

4.. İlişkili Taraflara Finansal Borçlar

4.. İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

4.. Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri ( - )

4..Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara 4..Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara 
İlişkin Karşılıklar

4.. Ertelenmiş Gelirler

4.. Ertelenmiş Vergi Borcu

4..İşletmenin Satın Alınan Kendi Hisse 
Senetleri ( - )
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Kâr veya Zarara Aktarılamayan Diğer 
Kapsamlı Gelirler (Giderler)

5.. Maddi Duran Varlıklar Yeniden 
Değerleme Artışları (±)

5.. Maddi  Olmayan Duran Varlıklar Yeniden 
Değerleme Artışları (±)Değerleme Artışları (±)

5..Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar 
Gerçeğe Uygun Değer Farkları (±)

5..Kâr veya Zarara Aktarılamayan Diğer 
Kapsamlı Gelirler (Giderler) (±)

5.. Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi (±)
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Kâr veya Zarara Aktarılabilen Diğer 
Kapsamlı Gelirler (Giderler)

5.. Yabancı Para Çevrim Farkları (±)

5.. Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun 
Değer Farkları (±)

5.. Fayda Planlarındaki Aktüeryal Kazanç ve 5.. Fayda Planlarındaki Aktüeryal Kazanç ve 
Kayıplar (±)

5.. Kâr veya Zarara Aktarılabilen Diğer 
Kapsamlı Gelirler (Giderler) (±)

5.. Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi (±)
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Bazı Varlık Ve Borçların Bilanço Dışı 
Bırakılması

TFRS’lere göre  bilançoda yer almaması gereken ancak 
ulusal uygulamalarda bilançoda yer alan aktif ve pasif 
kalemler bilançodan çıkartılmalıdır.

VUK’na göre aktifleştirilen ve varlıkların maliyet değeri 
içindeki  borçlanma maliyetleri (faiz gideri ve kur farkı) 
için ilk geçiş bilançosunda düzeltme yapılması 
gerekmez.( Ek D-23)

Bilanço dışı bırakılması gereken kalemlere ilişkin Bilanço dışı bırakılması gereken kalemlere ilişkin 
örnekler:

� Araştırma giderleri
� Gelecekte yapılacak yeniden yapılandırma karşılıkları
� Mevcut Bir Yükümlülük Getirmeyen Karşılıklar 
� İşletmenin Kar Elde Etmesi Mümkün Olmaması 

Durumunda, İndirilebilir Vergi Varlıkları
� Ölçüm Kriterlerini taşımayan maddi olmayan varlıklar

Ayrıca mevcut uygulamalardaki  inşaat muhasebesi  ile 
standartlar farklılık  arz etmektedir.
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Yeniden Sınıflandırmalar
Bilançoda aktif ve pasif kalemlerin sınıflandırılması 

TFRS esaslarına göre yeniden yapılmalı ve  2012 
açılış bilançosu yeni sınıflamaya göre 
hazırlanmalıdır. 

Örneğin;
- maddi duran varlıklar içinden çıkartılarak ayrı 

olarak sınıflandırılan yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan yatırım amaçlı 
gayrimenkuller 

- maddi olmayan duran varlıkların içinden 
çıkartılarak ayrı olarak sınıflandırılan şerefiye

- özkaynak grubu içindeki  kapsamlı kar 
bileşenlerinin diğer özkaynak hesaplarından 
çıkartılarak, “Kâr Zarara Aktarılamayan Diğer 
Kapsamlı Gelirler (Giderler)” ve “Kâr  Zarara 
Aktarılabilen Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)” 
olarak sınıflandırılması 
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Ölçümdeki Değişimler

TFRS bilançosunda yer alan aktif ve 
pasif kalemler TFRS’lerde belirtilen 
ölçme ve değerleme esaslarına uygun 
olarak değerlenmelidir.

VUK’na göre maliyet değeri ile VUK’na göre maliyet değeri ile 
değerlenen bir varlık standartlara göre 
gerçeğe uygun değeri ile 
değerleniyorsa,değerleme farklarının 
bilançoda yer alması sağlanmalıdır.
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� Örnek:

İşletme 2011 yılında stokların ölçümünde LIFO 
yöntemini kullanmıştır. Standart LIFO’yu
yasakladığından işletme, TFRS ile uyumlu 
2012 yıllık bilançosunda FIFO’yu
kullanmaktadır.

Buna göre 2011 yılı karşılaştırmalı tutarların da Buna göre 2011 yılı karşılaştırmalı tutarların da 
FIFO’ya göre düzeltilmesi gerekmektedir.

2012 dönem başı dağıtılmamış kârlar tutarı ve 
satışların maliyetine ilişkin 2012 yılına ait 
tutar düzeltilir.
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Muhasebe Politikalarının Uyumlu 
Olması

TFRS açılış bilançosunda kullanılan 
muhasebe politikaları ile TFRS’lerin ilk 
kez uygulandığı finansal tablolarda 
sunulan dönemlerde kullanılan sunulan dönemlerde kullanılan 
muhasebe politikaları birbiriyle aynı 
olmalıdır. 

Bu muhasebe politikaları ilk TFRS 
raporlama döneminin sonu 

( 31.12.2013) itibariyle yürürlükte olan 
TFRS’lerin tamamıyla uyumlu olmalıdır. 
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� Diğer TFRS’lerde yer alan  geçiş 
hükümleri, hâlihazırda TFRS’leri
uygulamakta olan işletmelerin muhasebe 
politikalarındaki değişiklikler için 
uygulanır. İlk geçiş bilançosunda 
uygulanmaz.

� TFRS açılış bilançosundaki muhasebe 
politikalarının, vergi uygulamalarındaki 
muhasebe politikalarından farklı olması 
nedeniyle yapılan düzeltmeler, doğrudan 
dağıtılmamış kârlarda muhasebeleştirilir.
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Örnek:  T 0 yılında kurulan işletme stok değerlemede FIFO yöntemini 
uygularken T 2  yılı başında ortalama maliyet yöntemini uygulamaya karar 
vermiştir. Vergi oranı %20’dir.

Her iki yönteme göre işletmenin dönem başı ve dönem sonu stok değerleri 
aşağıdaki gibidir.

FIFO Ortalama 
maliyet

Fark

T 0  Dönem başı - -

T 0  Dönem sonu 56 000 48 000 8 000 Azalış 

T 1 Dönem sonu 120 000 113 000 7 000 Azalış 

T 2 Dönem sonu 136 000 126 000 10 000 Azalış 
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T 1 T 0

Satışlar 120 000 230 000

SMM ( 86 000 ) (184 000 )

Dönem başı stok 56 000 0

Alışlar 150 000 240 000

FIFO’ya göre T 0  v e T 1 Gelir tabloları 

Dönem sonu stok ( 120 000 ) ( 56 000

Brüt kar 34 000 46 000

Faaliyet giderleri ( 14 000 ) (16 000)

Dönem K/Z 20 000 30 000

Vergi (4 000) (6 000)

Net kar 16 000 24 000



Ortalama Maliyete göre T 0 , T 1 ve T 2  Gelir tabloları 

T 2 T ı    düzeltilmiş T 0     düzeltilmiş

Satışlar 200 000 120 000 230 000

SMM (157 000) (85 000) (192 000)

Dönem başı stok 113 000 48 000 0

Alışlar 170 000 150 000 240 000Alışlar 170 000 150 000 240 000

Dönem sonu stok (126 000) (113 000) (48 000)

Brüt kar 43 000 35 000 38 000

Faaliyet giderleri (16 000) (14 000) (16 000)

Dönem K/Z 27 000 21 000 22 000

Vergi (5 400) (4 200) (4 400)

Net kar 21 600 16 800 17 600



Değişikliğin net kar üzerindeki etkisi

FIFO Ort.Mal.

T 1 20 000 21 000 + 1 000 +    200 +   800

Vergi öncesi kar Fark %20 vergi Net kar

T 1 20 000 21 000 + 1 000 +    200 +   800

T 0 30 000 22 000 - 8 000 - 1 600 - 6 400

Kümülatif 

etki

- 7 000 - 1 400 - 5 600
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Değişikliğin kümülatif etkisine ilişkin T 2 
yılında yapılacak kayıt;

_________  1.1.T 2_________ 

5...Geçmiş Yıllar Karları 5 600

2...Ertelenmiş Vergi Varlığı 1 400
1...Ticari Mallar 7 000_____________  /  _________________________  /  ____________

(Değişiklik nedeniyle T 2 Dönem başı stoklarındaki azalış

7 000 )

Muhasebe karı geriye doğru 5 600 azaltılır, 
ancak vergilendirilebilir  kar azalmamıştır. 
Bu durum söz konusu stoklar satılıncaya 
kadar geçici bir fark yaratır ve vergisi 
ödenmiş bu kar için bir vergi alacağı 
doğar.

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



Özkaynak değişim tablosunda geçmiş dönemlere ait 
dağıtılmamış karlar da düzeltilmelidir. ( T 0 dönem başı 
verileri yoktur.)

Net kar( 31.12.T 0) 24 000
Muh.politikasındaki değişiklik ( 6 400)
Düzeltilmiş dağıtılmamış karlar ( T 0 ) 17 600
T ı  Düzeltilmiş Net kar 16 800
Düzeltilmiş dağıtılmamış karlar ( T ı ) 34 400Düzeltilmiş dağıtılmamış karlar ( T ı ) 34 400
T 2 Düzeltilmiş Net kar 21 600
Düzeltilmiş dağıtılmamış karlar ( T 2) 56 000
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İstisnalar 

TFRS 1; temel kural olarak, geçiş 
tarihinde açılış bilançolarının, 
raporlama tarihinde yürürlükte bulunan 
TFRS’lere göre düzenlenmesini 
istemektedir. 

Ancak TFRS-1, ilk geçiş bilançosunun 
hazırlanmasında, bazı standartlardaki hazırlanmasında, bazı standartlardaki 
zorunlulukların uygulanmasında 
istisnalar  getirmiş, bazı standartların 
ise geriye dönük uygulanmasına izin 
vermemiştir.
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TFRS açılış bilançosunun, bütün TFRS’ler ile 
uyumlu olması ilkesine iki ayrı bölümde 
istisna getirmiştir:

İşletmelerin ilk  geçiş tarihindeki  yaptığı 
tahminler,  aynı tarihli VUK ilkelerine göre 
yapılan tahminlerle tutarlı olmalıdır.

( tahminler yanlış olmadığı sürece)
İlk  geçiş tarihi 1 Ocak 2012 iken 

tahminlerle ilgili yeni bir bilgi 15 Temmuz tahminlerle ilgili yeni bir bilgi 15 Temmuz 
2012’de   elde edilmişse 

( düzeltme gerektirmeyen olay) 
yeni bilgi TFRS açılış bilançosuna (  1 Ocak 

2012 )  yansıtılmaz.  
Ancak yeni bilgi 31 Aralık 2012 tarihli 

bilançodaki kâr zarara (veya diğer 
kapsamlı gelirlere) yansıtılır. 
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İlk uygulamadan önceki tahminler, bilginin TFRS’ye geçiş 
tarihinden sonra elde edilmesi sonucunda 
değiştirilmez.

Örnek:
İşletme çevresinin restorasyonuna ilişkin borç tutarını 

31.12. 2011 tarihli bilançoda  10.000 TL (2010 için  
9.500 TL) olarak ölçmüştür.

2012 yılının sonuna doğru, beklenmeyen teknolojik 
gelişmeler çevrenin restorasyonuna ilişkin olarak 
beklenen maliyetleri büyük ölçüde azaltmıştır. Bunun beklenen maliyetleri büyük ölçüde azaltmıştır. Bunun 
sonucu olarak; 31Aralık 2012 tarihli bilançoda 
işletme borcunu 5.200 TL olarak ölçmüştür.

Yeni teknolojiye ilişkin bilgi 31 Aralık 2011 (ve 31 Aralık 
2010) yıllarında var olsaydı, işletme bu yıllara ilişkin 
borcunu sırasıyla 5.000 TL (ve 4.750 TL) olarak 
ölçecekti.

1 Ocak 2011 tarihinde dağıtılmamış kârların açılış 
tutarında düzeltme yapılmaz).
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Ancak, yeni teknolojik bilgi, 31 Aralık 2010 tarihinde 
mevcut ise  ve işletme yönetimi hatalı tahmin 
yapmış, tutar 31 Aralık 2011 tarihinde olması 
gerekenden yüksek bir tutarla gösterilmişse,

Önceki dönem hatası geriye dönük olarak düzeltilir.
İşletme, önceki döneme ilişkin hatayı geriye dönük 
olarak yeniden düzenlenmiş olarak sunmak 
amacıylaamacıyla

karşılık tutarını, açılış finansal durum tablosunda
(31.12. 2011 tarihli) 5 000 TL olarak ölçer ve  

dağıtılmamış kârlara ilişkin açılış tutarını artırır.

İşletme, 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum 
tablosunda borcunu 5.200 TL
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� VUK açısından gerekmeyen ancak TFRS’ler
çerçevesinde yapılması gerekli tahminler 
açılış bilançosuna yansıtılır.

� VUK’na göre aktifleştirilen ve varlıkların 
maliyetleri içinde yer alan borçlanma 
maliyetleri için ilk geçiş bilançosunda 
düzeltme yapılmaz.

� TFRS açılış bilançosunda maddi-maddi 
olmayan duran varlıklar ile yatırım amaçlı 
gayrimenkuller gerçeğe uygun değer ( GUD ) gayrimenkuller gerçeğe uygun değer ( GUD ) 
ile ölçüldüğünde, bu GUD’lerin toplamı ve VUK 
uygulamasındaki değerindeki düzeltmelerin 
dipnotlarda açıklanması gerekir.

� Bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler, 
TFRS’ye geçmeden önceki değeri ile yada 
GUD ile değerlenebilir. GUD ile değerlenmesi 
halinde önceki defter değerindeki 
düzeltmelerin açıklanması gerekir. 
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- TFRS 9’u erken uygulamayan işletmeler 
için, ilk geçişten önce bilanço dışı 
bırakılmış türev olmayan finansal varlık ve 
borç açılış bilançosunda yeniden finansal 
tablolara alınmaz. 

- İlk geçiş bilançosunda türev finansal 
araçlar varsa, tümü GUD ile  ölçülür. VUK 
ilkelerine göre varlık ve borç olarak 
raporlanan finansal araçlara ilişkin raporlanan finansal araçlara ilişkin 
ertelenmiş kayıp-kazançlar iptal edilir. 

- TFRS 3 ve bununla ilgili TMS 10 hükümleri 
ilk geçiş tarihinden itibaren ileriye yönelik 
uygulanır.

- İlk geçişten önce kullanılan Devlet 
kredileri, ilk geçiş tarihindeki defter değeri 
ile kullanılır. Daha sonra bu kredilerin 
ölçümünde TFRS 9 uygulanır. 



� Önceden muhasebeleştirilmiş finansal 
araçların ilk geçiş bilançosunda satılmaya 
hazır finansal varlıklar veya GUD farkı kar-
zarar yansıtılan finansal varlık-borç olarak 
sınıflandırılmasına izin verilir.

� Etkin faiz yönteminin veya değer 
düşüklüğü hükümlerinin geriye dönük 
uygulanması mümkün değilse, ilk geçişte 
finansal varlık GUD, bu varlığın ilk geçiş 
bilançosu tarihindeki itfa edilmiş değeridir.
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TFRS 1’de “Diğer TFRS’lerin Geriye Dönük 
Uygulamalarına İlişkin İstisnalar”aşağıdaki
gibidir.

� İşletme Birleşmelerine İlişkin Muafiyetler
TFRS’ye geçiş tarihinden önce 

muhasebeleştirilmiş bulunan işletme 
birleşmeleri için TFRS 3 geriye dönük 
olarak uygulanmayabilir. (ilk geçişten  önce 
gerçekleşen işletme birleşmelerinden gerçekleşen işletme birleşmelerinden 
kaynaklanan şerefiye ve GUD düzeltmeleri 
geriye dönük uygulanmayabilir.) 

Eğer TFRS 3’e göre birleşme işlemleri 
yeniden düzenleniyorsa, tüm işletme 
birleşmeleri yeniden düzenlenmeli ve TMS 
10 uygulanmalıdır. Bu durumda ortaya 
çıkacak durumlara ilişkin ayrıntılar TFRS 1 
Ek C’de yer almaktadır.



Birikimli Çevrim Farkları 

TMS 21’in aşağıdaki hükümleri TFRS’lere ilk  geçiş bilançosundaki 
mevcut olan birikimli çevrim farklarına uygulanmaz.

� Bazı çevrim farklarının diğer kapsamlı gelire yansıtılması ve 
söz konusu farkların ayrı bir özkaynak kalemi içinde 
biriktirilmesi 

� Yurtdışındaki bir işletmenin elden çıkarılmasında bu 
işletmeye ilişkin birikimli çevrim farklarının özkaynak
hesabından  çıkarılıp, elden çıkarma kâr veya zararı ile hesabından  çıkarılıp, elden çıkarma kâr veya zararı ile 
ilişkilendirilmesi

Buna göre,  

� TFRS’lere ilk geçişte tüm yurtdışı işletmelere ilişkin birikimli 
çevrim farklarının sıfır olduğu kabul edilir ve yurtdışı işletmenin 
elden çıkarılması sonucunda ortaya çıkan kar- zarara dahil 
edilmez.

� Ancak, ilk geçişten sonraki çevrim farkları elden çıkarma kar-
zararına dahil edilir.
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� Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri

Hisse bazlı ödeme işlemlerinden 
kaynaklanan ve TFRS’lere geçiş tarihinden 
önce verilen özkaynağa dayalı finansal 
araçlar ve ödenmiş olan borçlar için ilk 
geçişte TFRS 2 uygulanabilir,  ancak 
uygulama zorunlu değildir.uygulama zorunlu değildir.

Sigorta Sözleşmeleri 

İlk geçişte, “TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri” 
Standardında yer alan geçiş hükümleri 
uygulanabilir
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� İşletmeler ilk geçişte,  bir maddi duran 
varlık kalemini GUD ile  ölçmeyi ve bu 
değeri varlık kaleminin tahmini maliyeti 
olarak kullanmayı seçebilir.

� Eğer ilk geçişten önce VUK çerçevesinde 
maddi duran varlık için yeniden değerleme 
yapmışsa, bu değeri açılış bilançosunda 
kullanabilir. Ancak bu değerin, yeniden kullanabilir. Ancak bu değerin, yeniden 
değerleme tarihindeki GUD ve TFRS’lere
göre hesaplanan maliyet yada amorti 
edilmiş maliyeti ile açık bir benzerlik 
taşıması gerekmektedir.

� Bu hususlar, yatırım amaçlı gayrimenkuller  
ve maddi olmayan duran varlıklar için de 
geçerlidir.
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� İlk geçişten önce özelleştirme veya halka 
arz gibi özel sebeplerle varlık ve borç 
kalemlerinin GUD’i saptanmışsa, bu 
kalemler için belirlenen değer, ilk geçiş 
için TFRS’ler çerçevesinde belirlenen 
tahmini maliyet olarak kullanılabilir.

� Petrol ve doğalgaz varlıklarının, � Petrol ve doğalgaz varlıklarının, 
aktifleştirilen araştırma ve geliştirme 
giderlerinin VUK ilkelerine göre 
belirlenmiş değeri kullanılabilir. İlk geçişte 
bu varlıklar, TFRS 6 Maden Kaynaklarının 
Değerlendirilmesi Standardı veya TMS 
36’ya göre değer düşüklüğü tespit edilerek 
değeri azaltılabilir.



Bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve 
iştiraklerdeki yatırımların,  

� TMS 27 “BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR’ye göre, maliyet 
değeri veya TMS 39 çerçevesinde 
muhasebeleştirilmesi gerekir. 

� 2015’de uygulanacak olan TFRS 9’u  erken 
uygulamayan işletmeler için bu uygulamayan işletmeler için bu 
yatırımların TMS 27’ye göre maliyet değeri 
yada tahmini maliyeti ile ölçülerek ilk 
geçiş bilançosunda raporlanır. Tahmini 
maliyet olarak VUK ilkelerine göre 
belirlenmiş defter değeri veya bireysel 
finansal tablolarındaki GUD olabilir.
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TFRS Açılı ş Bilançosundaki Kalemlerin 
Düzeltilmesi

� Kasa ve Vadesiz Banka Mevduatı
VUK’na göre itibari de ğeri ile ölçülen TL kasa 

mevcudu ve vadesiz banka mevduatı, TMS 
32’de finansal araç olarak tanımlanmı ştır. 

TMS 39 yada TFRS 9  çerçevesinde bunun gibi TMS 39 yada TFRS 9  çerçevesinde bunun gibi 
itfa edilmi ş maliyeti ile ölçülemeyen nakit, 
nakit benzeri gibi finansal araçlar GUD ile 
ölçülür.

- Vade içermeyen bu varlıkların GUD ise 
üzerinde yazılı olan de ğerdir.
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� Vadeli Banka Mevduatı ve Alacaklar
VUK’na göre mukayyet de ğer ile de ğerlenen alacaklar 

ve alacak senetleri TFRS’de finansal varlık olarak 
tanımlanmı ştır .ve vade içermektedir.

STD. göre 3 aydan uzun vadeli tüm alacaklar itfa 
edilmi ş maliyeti ile ölçülmelidir.

Bunun için etkin faiz oranı kullanılarak 31.12.2011 
tarihindeki iskonto edilmi ş değeri hesaplanır. 

Alacağın nominal de ğeri ile iskonto edilmi ş değeri Alacağın nominal de ğeri ile iskonto edilmi ş değeri 
arasındaki fark, “Ertelenmi ş Vade Farkı Gelirleri” 
hesabına kaydedilerek bilançonun aktifinde eksi 
olarak raporlanır ve “Geçmi ş Yıllar Karı” ile 
ili şkilendirilir. Geçici nitelikteki bu fark için vergi 
oranı uygulanarak ertelenmi ş vergi varlı ğı hesaplanır

“Ertelenmi ş Vade Farkı Gelirleri” hesabı,  “Alacak 
Senetleri Reeskontu” hesabının görevini 
üstlenmektedir. .



VUK, senetsiz alacakların reeskontuna izin 
vermez. 

TFRS uygulamalarında bütün alacakların etkin 
faiz oranı ile bilanço tarihindeki değeri 
hesaplanır.

� Örnek
31.12.2011  bilançosunda  100 000 TL olan 
alacağın bilanço tarihindeki iskonto edilmiş 
değeri  95 000 TL ise, aşağıdaki kayıtlar 
düzenlenir. 
değeri  95 000 TL ise, aşağıdaki kayıtlar 
düzenlenir. 

_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 5 000

1.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri 5 000
_______________  /  _______________
2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı 1 000
(5 000 x %20)

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 1 000
_______________  /  _______________
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Alacak Senetleri

VUK’a göre alacak senetleri Merkez 
Bankasının kısa vadeli resmi iskonto oranı 
ile reeskonta tabi tutulur ve hesaplanan 
faiz tutarı reeskont hesabına kaydedilir. 

Muhasebe standartlarında bilanço 
tarihindeki iskonto edilmiş değeri ile 
nominal değeri arasındaki fark “Ertelenmiş 
Vade Fakı Geliri” olarak aktifte  eksi 
olarak raporlanır. 



Örnek;
Nominal değeri 100.000 TL olan alacak senedi için 

VUK’a göre dönem sonundan vade sonuna kadar 
hesaplanan faiz 3.000 TL iken  

bilanço tarihindeki iskonto edilmiş değeri 96.500 TL 
ise standartlara göre ertelenmiş vade farkı geliri 
olarak raporlanması gereken tutar, 3.500 TL’dir. 

İlk geçiş bilançosundaki reeskont hesabının iptali 
gerekir. Fark için vergi uyum kaydı yapılır. 

_______________  /  ______________________________  /  _______________
1.. Alacak Senetleri Reeskontu 3.000
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 500

1..Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri                 3.500
_______________  /  _______________
2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı 100
(500x 0,20)

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 100
_______________  /  _______________
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Şüpheli Alacaklar

TFRS uygulamalarında sadece itfa edilmiş 
maliyeti ile ölçülen finansal araçlar için 
değer düşüklüğü hesaplanır. 

Buna göre finansal varlık, tahmini nakit 
akışlarının finansal varlığa ait faiz oranı 
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan üzerinden iskonto edilerek hesaplanan 
bugünkü değerinden düşük bir değere 
sahip ise, varlığın defter değeri, doğrudan 
veya bir karşılık hesabı kullanılarak 
düzeltilir. 
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� Örnek; 
İşletmenin dava konusu olan 130.000 TL’lik  alaca ğı için kar şılık 

ayrılmı ştır. TFRS açılı ş bilançosu için 130.000 TL’nin 31.12.2011 
bilanço tarihindeki iskonto edilmi ş değerinin 120.000 TL olarak 
hesaplandı ğını varsayarsak;

130.000- 120.000=10.000 TL aktifteki de ğer artışı için ( eksik yazılan 
gider) ertelenmi ş vergi borcu kaydı yapılır)

_______________  /  _______________
1.. Şüpheli alacaklar kar şılığı 10 000

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 10 0005.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 10 000
_____________  /  _________________
1.. Alacaklar 10 000

1.. Şüpheli alacaklar 10 000
_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 2 000

4.. Ertelenmi ş Vergi Borcu 2 000
_______________  /  _______________
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Hisse Senetleri  Değer Artış ve Azalışları

VUK’na göre alış değeri ile değerlenen hisse senetleri 
TFRS 9’a göre, GUD ile ölçülür. Hisse senedi 
satıldığında ortadan kalkacak olan değerleme farkı, 
geçici bir farktır ve ertelenen vergi hesaplanması 
gerekir.

GUD  > Alış değeri =>  Ertelenen vergi borcu
GUD  < Alış değeri =>  Ertelenen vergi varlığı hesaplanır.

Örneğin 100 TL’lik değer azalışı varsa,Örneğin 100 TL’lik değer azalışı varsa,
_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 100

1.. Hisse senetleri 100
_______________  /  _______________
2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı 20

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 20
_______________  /  _______________
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100 TL’lik değer artışı varsa,

_______________  /  _______________

1.. Hisse senetleri 100

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 100

_______________  /  ______________________________  /  _______________

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 20

4.. Ertelenmiş Vergi Borcu 20

_______________  /  _______________
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Tahvil
VUK’ a göre tahviller varsa borsa rayici, yoksa veya 

borsa rayici muvazaalı ise bedel, alış bedeline 
vadesinde elde edilecek gelirin, iktisap tarihinden 
değerleme gününe kadar geçen süreye isabet 
eden kısmının eklenmesi ile bulunur. 

Tahviller TFRS 9’a göre itfa edilmiş maliyeti ile 
ölçülür. Bunun için bilanço tarihindeki değeri etkin 
faiz oranı ile iskonto edilir. Standarda göre itfa 
edilecek olan tutar işlem maliyetlerini de kapsar. 
Bu nedenle alış için ödenen komisyon ile birlikte Bu nedenle alış için ödenen komisyon ile birlikte 
alış bedeli iskonto edilmelidir. Ortaya çıkacak 
değerleme farkı için tahvilin dönem sonu değeri 
düzeltilmelidir. 

Değerleme farkı, geçmiş yıllar K/Z hesabına 
kaydedilerek vergi uyum kaydı düzenlenmelidir. 

Ancak etkin faiz yönteminin veya değer 
düşüklüğünün geriye yönelik uygulanması mümkün 
değilse, ilk geçiş bilançosundaki  GUD, ilk geçiş 
tarihindeki  itfa edilmiş değeridir. 



Örnek;
VUK’a göre 100 000 TL nominal değeri olan ve 4 

aylık toplam faiz içeren dönem sonu değeri 
110 000 TL olan  tahvilin faiz tutarının dönem 
sonunda tahsil edildiği varsayıldığında, 

100 000 TL  olarak değerlenmesi gerekir. 
Ancak Standartlara göre, alış komisyonunu da 

kapsayan bedel için bilanço tarihindeki 
iskonto edilmiş değeri 100 300 TL ise, 
aşağıdaki kayıtların yapılması gerekir.
iskonto edilmiş değeri 100 300 TL ise, 
aşağıdaki kayıtların yapılması gerekir.

_______________  /  _______________
1..İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Fin.Var. 100 300

1..Özel Sektör Tahvil Sen.Bono 100 000
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 300

_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 60

4.. Ertelenmiş Vergi Borcu 60
_______________  /  _______________



� Stoklar

� VUK’da maliyet unsurlarının üretilen 
mamüller arasında dağıtımına ilişkin bir 
belirleme yapılmamıştır. İstenilen dağıtım 
anahtarı kullanılabilir. VUK’a göre tam 
maliyet sistemi kullanılır. 

� TMS 2’ ye göre normal maliyet yöntemi 
kullanılır. Normal kapasite oranı kullanılır. Normal kapasite oranı 
(kullanılan kapasite oranı) kadar sabit 
GÜG üretim maliyeti içine alınır. Kalan 
kısım gider yazılır.
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Örnek:

TFRS açılış bilançosundaki 100.000 TL’lik 
mamül stoklarının maliyeti içindeki 10.000 
TL’lik kısım gider yazılması gereken sabit 
GÜG ise bu tutarın aktiften çıkarılması 
gerekir. 

Mamül stokları satılıncaya kadar bu tutar için 
vergi uyum kaydı yapılır. vergi uyum kaydı yapılır. 

_______________  /  _______________

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı         10.000

1..Mamüller 10.000

_______________  /  _______________

2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı            2.000

(10.000x0,20)

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 2.000

_______________  /  _______________



VUK’da satın alınan stok maliyetleri içinde 
borçlanma maliyetleri (faiz, kur farkı) yer alabilir.

TMS 2’ de ise (özellikli varlıklar hariç) borçlanma 
maliyetleri gider kaydedilir. Satın alınan malın 
maliyeti peşin değeridir. Stoklar satılıncaya kadar 
fark için vergi uyum kaydı yapılması gerekir. 

Örnek:  VUK’a göre açılış bilançosundaki 100.000 
TL.’lik stok maliyeti içinde 10.000 TL’lik 
borçlanma maliyeti varsa, aşağıdaki gibi düzeltme 
yapılır.

_______________  /  _______________
yapılır.

_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı           10.000

1..Ticari Mallar 10.000
_______________  /  _______________
2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı              2.000

(10.000x %20)
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 2.000

_______________  /  _______________
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Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

VUK’a göre değeri düşen mallar için emsal bedeli ile maliyet bedeli 
arasındaki fark için karşılık ayrılabilir. 

TMS 2’ye göre ise stokların net gerçekleşebilir değeri maliyet 
değerinin altında ise farkın tamamı için karşılık ayrılmalıdır. 

İki uygulama arasındaki karşılık tutarlarının farkı için vergi uyum 
kaydı yapılır.

Örnek:

VUK’a göre 5.000 TL karşılık ayrılmış ancak TMS 2’ye göre 15.000 VUK’a göre 5.000 TL karşılık ayrılmış ancak TMS 2’ye göre 15.000 
TL karşılık ayrılması gerekiyorsa aşağıdaki kayıtlar düzenlenir.

_______________  /  _______________

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 10.000

1.. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10.000

_______________  /  _______________

2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.000

(10.000 x  %20)

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı    2.000

_______________  /  _______________



İştirakler
VUK’na göre alış değeri ile değerlenen iştirakler
TFRS uygulamalarında eğer önemli etkiye sahipse 

(%20-%50 arasındaki sermaye payını temsil 
ediyorsa) özkaynak yöntemi ile raporlanır. 

TFRS’de muafiyetler söz konusu olmadığı sürece, 
bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklığı yatırımları 
bulunan şirketlerin, iştiraklerini özkaynak
yöntemine göre muhasebeleştirdikleri finansal 
tablolarını hazırlamaları zorunludur. tablolarını hazırlamaları zorunludur. 

Bu yöntemde yatırımcı işletme bilanço aktifindeki 
yatırımlarının alış bedelini, yatırım yapılan  
iştirakin özkaynağındaki değişime göre arttırır ve 
azaltır. 

Önemli etki taşımayan iştirakler (%10-%20 
arasındaki sermaye payını temsil ediyorsa) 
TFRS’ye göre GUG ile değerlenecek ve değer artışı 
kapsamlı kar bileşeni olarak özkaynak hesaplarına 
kaydedilecektir.



Örnek:
Toplam 200.000 TL kar raporlayan X AŞ ye ait, %30 

sermaye payını temsil eden 100.000 TL nominal değerli 
iştirak hisseleri bulunan işletmenin özkaynak
yöntemine göre kayıtları aşağıdaki gibidir:

X AŞ’nin özkaynağındaki 200.000 TL karın payına düşen 
kısmı kadar (200.000x %30= 60.000) kısmı kadar iştirak 
yatırımlarının arttırılması gerekir.

VUK’a göre vergiye tabi olmayan bu değer artışı için vergi 
uyum kaydı yapılmalıdır.

_______________  /  _______________
2..İştirakler 60.0002..İştirakler 60.000

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 60.000
_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 1.200

(60.000 x %20)
4.. Ertelenmiş Vergi Borcu 1.200                             

_______________  /  _______________
Kar payı tahsil edildiğinde bu tutarın yatırım tutarından düşülmesi 

vergi uyum kaydının iptali gerekmektedir.



Duran Varlıklar
Kira geliri elde etmek veya değer artış kazancı ya 

da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde 
tutulan gayrimenkuller TMS 40’a göre yatırım 
amaçlı gayrimenkul olarak raporlanır. 

Bu nedenle VUK’ a göre belirlenmiş maliyet değeri 
ile TFRS açılış bilançosunda yatırım amaçlı 
gayrimenkuller hesabına alınmalıdır.

TFRS açılış bilançosunda maddi duran varlıkların 
VUK çerçevesinde belirlenen maliyet bedeli esas 
alınabilir.  
VUK çerçevesinde belirlenen maliyet bedeli esas 
alınabilir.  

Ancak VUK uygulamalarında binalar üzerinde 
bulunduğu arsa ile birlikte “binalar” hesabına 
kaydedilir ve birlikte amorti edilir. TMS 16’ya göre 
ise bina ve arsanın ayrı kayıtlanması ve sadece 
bina için amortisman ayrılması gerekir. 

Bu durumda fazla ayrılan amortisman için birikmiş 
amortismanların azaltılması ve vergi uyum 
kaydının yapılması gerekir.
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� Örnek:
Açılış bilançosunda bina değeri 500.000 TL., birikmiş 

amortisman tutarı 100.000 TL (%10 normal 
amortisman) ve arsa payı 100.000 TL olarak 
hesaplanmışsa 

_______________  /  _______________
2.. Arsalar            100.000

2.. Binalar 100.000
_______________  /  _______________
2.. Birikmiş Amortisman                 20.0002.. Birikmiş Amortisman                 20.000

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 20.000 

______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 4.000

(20.000 x%20)
4.. Ertelenmiş Vergi Borcu 4.000

_______________  /  _______________
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� Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

Kuruluş ve örgütlenme giderleri TFRS 
uygulamalarına göre gider olarak 
raporlanır, aktifleştirilmez. 

VUK çerçevesinde aktifleştirilmiş olan 
kuruluş ve örgütlenme giderlerinin TFRS 
açılış bilançosundan çıkarılması gerekir.açılış bilançosundan çıkarılması gerekir.

VUK çerçevesinde de giderleştirilmesi 
mümkün olduğundan vergi uyum kaydı 
yapılmaz. 
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Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Araştırma ve geliştirme giderlerinin vergi 
uygulamalarında gayrimaddi haklara 
yönelik olması halinde aktifleştirilmesi ve 
5 yılda itfa edilmesi gerekmektedir. Ancak 
bunun dışındaki araştırma ve geliştirme 
harcamaları doğrudan gider 
yazılabilmektedir. yazılabilmektedir. 

TMS 38’e göre ise geliştirme giderleri 
aktifleştirilir, araştırma giderlerinin 
doğrudan gider yazılması gerekir.

Bu durumda aktifleştirilen araştırma 
giderlerinin bilançodan çıkarılması ve 
vergi uyum kaydının yapılması gerekir. 
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� Örnek;
İşletmenin VUK uygulamalarında gider kaydettiği araştırma 

ve geliştirme giderleri 100.000 TL’dir ve bunun yarısı 
geliştirme gideri niteliği taşımaktadır. TFRS’lere göre 
geliştirme giderlerinin aktifleştirilmesi ve amortismanı 
gerekir.

TFRS açısından ise geliştirme giderinin amortismanı dahil 
(50.000x%20=10.000) 60.000 TL gider yazılır. Bu durumda 
(100 000 – 60 000) eksik yazılan 40 000 x %20 = 8 000 TL 
için ertelenmiş vergi borcu kaydedilir. 

_______________  /  _______________
2.. Geliştirme Giderleri                               50.000

6.. Araştırma ve Geliştirme Giderleri               50.0006.. Araştırma ve Geliştirme Giderleri               50.000
_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 10.000                   

2.. Birikmiş Amortisman                                   10.000
______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 8.000

4.. Ertelenmiş Vergi Borcu                                  8.000

_______________  /  _______________
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Borçlar
VUK’a göre mukayyet değeri ile değerlenen  

finansal borçların TFRS uygulamalarında 
itfa edilmiş maliyeti ile ölçülmesi gerekir.

Bu nedenle etkin faiz oranı kullanılarak 
2012 açılış bilançosu tarihi itibarı ile 
iskonto edilmelidir.

Borcun nominal değeri ile iskonto edilmiş 
değeri arasındaki fark “Ertelenmiş Vade 
Fakı Giderleri” olarak pasifte eksi olarak 
raporlanmalıdır.

Geçici nitelikte olan bu fark için ertelenmiş 
vergi borcu kaydı yapılır. 



Örnek:

Borçların açılış bilançosundaki değeri  
120.000 TL ve borçların itfa edilmiş değeri 
100.000 TL ise;

_______________  /  _______________

3.. Ertelenmiş Vade Farkı Gideri 20.000

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 20.000 

______________  /  _____________________________  /  _______________

5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 4.000

4.. Ertelenmiş Vergi Borcu 4.000               

_______________  /  _______________
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Borç Senetleri Reeskontu

VUK uygulamalarındaki borç senetleri reeskontu yerine 
pasifte eksi olarak raporlanan “Ertelenmiş Vade Farkı 
giderleri” hesabı kullanılmaktadır.  

Etkin faiz oranının kullanımı nedeniyle borcun iskonto
edilmiş değeri ile reeskont faiz tutarı arasında fark 
olması durumunda vergi uyum kaydı düzenlenmelidir.

Örnek:
Açılış bilançosunda borç senetleri reeskontu vergi 

uygulamaları çerçevesinde 3.000 TL olarak kayıtlanmış 
ancak borcun iskonto edilmiş değeri ile nominal değeri 
arasındaki fark 3.500 TL olarak hesaplanmıştır.  
ancak borcun iskonto edilmiş değeri ile nominal değeri 
arasındaki fark 3.500 TL olarak hesaplanmıştır.  

_______________  /  _______________
3.. Ertelenmiş Vade Farkı Gideri              3.500

3.. Borç Senetleri Reeskontu                      3.000      
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 500                   

______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 100

4.. Ertelenmiş Vergi Borcu 100

_______________  /  _______________
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Garanti Karşılıkları

TMS 37’ye göre satılan garantili ürünlerde ortaya 
çıkabilecek yükümlülükler için karşılık 
ayrılmalıdır.

Vergi uygulamalarında yer almayan bu tutarlar TFRS 
açılış bilançosunda raporlanmalı (örneğin 1.000 
TL) ve vergi uyum kaydı yapılmalıdır.

_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı            1.0005.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı            1.000

3.. Garanti Karşılıkları                          1.000
_______________  /  _______________
2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı 200

(1.000x %20)
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 200

_______________  /  _______________
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Kıdem Tazminatı Karşılığı

Vergi uygulamalarında kıdem tazminatı karşılığı
ödenmediği sürece gider kabul edilmemektedir. 

TMS 19 kapsamında ise kıdem tazminatı için yapılan en iyi 
tahminler üzerinden hesaplanan tutar gider kaydedilir. 

Örneğin; 10.000 TL’lik kıdem tazminatı hesaplanmışsa TFRS 
açılış bilançosunda raporlanmalı ve vergi uyum kaydı 
yapılmalıdır. yapılmalıdır. 

_______________  /  _______________
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 10.000

3.. Kıdem Tazminatı karşılığı 10.000
_______________  /  _______________
2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.000

(10.000x %20)
5.. Geçmiş Yıllar Karı/Zararı                    2.000

_______________  /  _______________
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ÖRNEK UYGULAMA ÖRNEK UYGULAMA 
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EK BİLGİLER
1) İşletmenin geçici yatırım amacıyla elinde 

bulundurduğu VUK  değeri 48 000 TL olan 
hisse senetlerinin 31 Aralık 2011 tarihi 
itibariyle piyasa değerleri (gerçeğe uygun 
değeri) toplamı 50.000 TL dır.

� Yapılan yeniden sınıflandırmada, “Gerçeğe uygun değer farkı kar 
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar” hesap grubu içinde yer 
almalıdır. 
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar” hesap grubu içinde yer 
almalıdır. 

� VUK’a göre alış değeri 48 000

� TFRS’ye ilk geçişte GUD 50 000

2 000 TL değer artışı

31.12.2011 Bilançosunda geçmiş yıl kar-zararına yansıtılacak şekilde 
kaydı gerekir. Bu değer artışı için vergi uyum kaydı yapılmalı ve vergi 
etkisi gelir tablosunda ve bilanço pasifinde “Ertelenen vergi borcu” 
hesabında raporlanmalıdır. 



2011 yılı için yalnızca bilanço düzeltilir.
_____________/_____________
1..Hisse senetleri 2.000

5..Geçmiş Yıl Kar/Zararı     2.000
_____________/_____________
5..Geçmiş Yıl Kar/Zararı        400

4..Ertelenmiş Vergi Borcu         400
_____________/__________________________/_____________
2013 yılı için bilanço ve gelir tablosu düzeltilir.
_____________/_____________
1..Hisse senetleri 2.000

6..GUD Artışı                          2.000
_____________/_____________
6..Ertelenmiş Vergi Gideri         400

4..Ertelenmiş Vergi Borcu 400
_____________/_____________
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2) İşletmenin özel kesim tahvil senet bono 
hesabındaki tahvilleri A A.Ş.’ nin
tahvillerinden oluşmaktadır ve 31 Aralık 
tarihi itibariyle değerleme VUK ile 
uyumludur. 

� İtfa yönteminde farklılık olmadığı � İtfa yönteminde farklılık olmadığı 
varsayılmıştır,  bu nedenle değerleme 
kaydına gerek yoktur. 

� Ancak mevcut bu tahvillerin “İtfa Edilmiş 
Maliyetle  Değerlenen Finansal Varlıklar” 
hesap grubu içinde  bilançoda 
raporlanması gerekmektedir.

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



3)VUK bilançosunda 64 000 TL olan  ve 
finansman işlemi içeren vadeli mal 
satışlarından kaynaklanan senetsiz 
alacaklarını içeren alıcılar hesabının itfa 
edilmiş maliyet bedeli 60.000 TL’dir. Satış 
Aralık ayının sonunda yapılmıştır. 

2011 yılı için sadece  bilanço düzeltilir.
_____________/__________________________/_____________

5..Geçmiş Yıl Kar/Zararı        4.000
1.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri 4.000

_____________/_____________
2..Ertelenmiş vergi varlığı                   800

5..Geçmiş Yıl Kar/Zararı                   800
_____________/_____________
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2013 yılı için bilanço ve gelir tablosu 
düzeltilir. ( gelir tablosunda satışlar 
rakamını ve karı azaltacak şekilde bir 
kayıt yapılmalıdır.)

_____________/_____________

6.. Diğer İndirimler 4.0006.. Diğer İndirimler 4.000

1.. Ertelenmiş Vade Farkı Geliri 4.000

_____________/_____________

2.. Ertelenmiş Vergi Varlığı 800

6.. Ertelenmiş Vergi Geliri                          800

_____________/_____________
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4 000 TL tutarındaki alacak senetleri reeskontunun VUK 
ile uyumlu olduğu varsayılmıştır.

2011 bilançosunda 5..Geçmiş Yıl Kar/Zararı düzeltme 
yapılmaz 

2013 kar- zararını etkileyen gelir tablosuna yollanacak 
vade farkı gideri yoktur.

Ancak her iki yılda da  “1..Alacak senetleri Reeskontu” 
hesabı” yerine 

“1.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri” hesabı “1.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri” hesabı 
kullanılacağından bilançodaki 4 000 TL’lık reeskont 
tutarı yeni hesaba taşınmalıdır.

_____________/_____________

1..Alacak Snt Reeskontu 4 000

1.. Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri 4 000

_____________/_____________
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4) VUK bilançosundaki İşletmenin vadeli mal alımlarından 
kaynaklanan ve normal piyasa koşullarına uygun olarak 
hesaplanmış kısa vadeli senetsiz borçlarını içeren satıcılar 
hesabında 6.000 TL’lik faiz gideri ve uzun vadeli senetsiz 
borçlarını içeren satıcılar hesabında 1.000 TL’lik faiz gideri 
bulunmaktadır. 

Alışlar Aralık ayı sonunda yapıldığından döneme ait gider 
yoktur ve stoklar satılmadığından 2013 gelir tablosunda da 
düzeltme gerekmez. Bu  nedenle; 2011  Ve 2013 
düzeltmeleri aynıdır. 

Satıcılar için; (kısa vadeli)Satıcılar için; (kısa vadeli)
_____________/_____________

3.. Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri 6.000
1.. Ticari Mallar          6.000

_____________/_____________

Satıcılar için; (uzun vadeli) 
_____________/_____________

4.. Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri 1.000
1.. Ticari Mallar          1.000

_____________/_____________
.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



Vergi uyum kaydı; (7 000x%20)

2011 için;

_____________/_____________

5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı 1.400

4..Ertelenen vergi borcu 1.400

_____________/_____________

2013 için;2013 için;

_____________/_____________

6.. Ertelenmiş Vergi Gideri        1.400

4.. Ertelenmiş vergi borcu 1.400

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



Borç senetlerinin reeskontunun VUK ile 
uyumlu olduğu varsayılmıştır.  

(2011 ve  2013 için yapılan kayıtlar aynıdır.)

_____________/_____________

3.. Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri 42 000

3.. Borç Snt Reeskontu 42 0003.. Borç Snt Reeskontu 42 000

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



5) İşletmenin senetsiz ticari alacakları içerisinde VUK’daki
hükümlerini karşılamayan 5.000 TL’lik tahmini şüpheli alacak 
tutarı bulunmaktadır.

2011 yılı için  sadece bilanço düzeltilir.
_____________/_____________
5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı 5.000

1..Şüpheli Tic. Alac. Karş. 5.000
_____________/_____________

2. Ertelenmiş vergi varlığı 1 000
5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı 1. 000

_____________/__________________________/_____________

2013 yılı için bilanço ve gelir tablosu düzeltilir. 
_____________/_____________
6.. Karşılık Giderleri   5.000

1..Şüpheli Tic. Alac. Karş. 5.000
_____________/_____________

1.. Ertelenmiş vergi varlığı 1. 000
6.. Ertelenmiş Vergi Geliri      1.000

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



6) İşletmenin bağlı ortaklıklardan alacaklar 
hesabında bulunan tutarın tümü ( 2 500 ) 
ticari bir alacağı ifade etmektedir.

Bağlı ortaklıklardan alacaklar bilançoda ilişkili 
taraflardan ticari alacaklar  hesabında raporlanacaktır. 
Sadece bilanço kaleminde düzeltme yapıldığından 2011 
ve 2013 düzeltme kayıtları aynıdır.ve 2013 düzeltme kayıtları aynıdır.

_____________/_____________

1.. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar  2 500

1.. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2 500

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



7) İşletmenin 31 Aralık 2011 tarihindeki VUK 
bilançosundaki 88 000 TL’lik  ticari mallarının net 
gerçekleşebilir  değeri  (tahmini satış fiyatı - satış 
giderleri)   80.000 TL’dir. 

VUK tarafından kabul edilmeyen karşılık gideri için 2011 
yılı  “Geçmiş Yıl Kar/Zararı” düzeltilir. Ayrıca  değer 
azalışı için vergi uyum kaydının yapılması gerekir.

2011 yılı için sadece bilanço düzeltilir.2011 yılı için sadece bilanço düzeltilir.

____________/_____________

5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı 8.000

1..Stok değer düş.karşılığı 8.000

_____________/_____________

2.. Ertelenmiş vergi varlığı 1.600

5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı 1.600

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



2013 yılı için bilanço ve gelir tablosu düzeltilir. 
Değer azalışı için satışların maliyeti ile 
ilişkilendirilmesi gereken bir gider hesabı 
borçlandırılmalıdır.

____________/_____________

6.. Stok Değer Düş. Karşılık. Gideri         8.000

1..Stok değer düş.karşılığı 8.000

_____________/__________________________/_____________

2.. Ertelenmiş vergi varlığı 1.600

6.. Ertelenmiş Vergi Geliri 1.600

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



8) İşletmenin bağlı menkul kıymetler 
hesabının tümü( 22 000 ) 

Y A.Ş.tahvillerinden oluşmaktadır ve    31 
Aralık tarihi itibariyle değerleme VUK ile 
uyumludur

VUK hükümlerine göre tahvillerin değerlemesi ile 
TFRS değerlemesinin uyumlu olduğu TFRS değerlemesinin uyumlu olduğu 
varsayıldığından  değerleme kaydına gerek 
yoktur. 

Ancak Bağlı Menkul Kıymetler hesabı bilançoda 
“İtfa edilmiş maliyetle Değerlenen  Finansal  
Varlıklar” hesap grubu içinde raporlanmalıdır. 

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



9) İşletmenin VUK bilançosundaki 97 000 TL tutarındaki 
bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2011 tarihindeki piyasa 
değerleri (gerçeğe uygun değeri) toplamı 101.000 TL 
dır. 

Düzeltmeler sadece bilanço kalemleri üzerinde 
yapılacağından 2011 ve 2013 yılı düzeltme kayıtları 
aynıdır. 

_____________/__________________________/_____________

2.. Bağlı ortaklıklar 4.000

5.. Özkaynak GUD farkı 4.000

_____________/_____________

5.. Ertelenmiş vergi gider Etkisi     800

4.. Ertelenmiş vergi borcu 800

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



10) VUK bilançosundaki 59 000 TL’lik  
Araştırma ve geliştirme giderlerini tamamı 
muhasebe standartlarına göre araştırma 
gideri niteliğini taşımaktadır.

İşletmenin geçmiş dönemde araştırma ve 
geliştirme giderleri için amortisman 
ayırmadığı varsayılmıştır.

Araştırma giderlerinin bilançodan gelir Araştırma giderlerinin bilançodan gelir 
tablosuna aktarılması nedeniyle vergi 
uyum kaydı yapılması gerekmez. Çünkü 
araştırma geliştirme giderlerinin vergi 
yasalarımıza göre gider kaydedilmesi 
mümkündür. 

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



2011 yılı için sadece bilanço düzeltilir.

_____________/_____________

5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı       59.000

2.. Araştırma ve geliştirme giderleri 59.000

_____________/_____________

2013 yılı için bilanço ve gelir tablosu düzeltilir.2013 yılı için bilanço ve gelir tablosu düzeltilir.

_____________/_____________

6.. Araştırma ve geliştirme giderleri 59.000

2.. Araştırma ve geliştirme giderleri 59.000

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



11) Binalar hesabında kayıtlanmış olan ve 50.000 TL’lık maliyet bedeli 
12.500 TL’lık birikmiş amortismanı bulunan gayrimenkulün kiraya 
verilerek kullanıldığı belirlenmiştir ve gayrimenkulün 31 Aralık 2011 
tarihindeki gerçeğe uygun değeri 60.000 TL’dir. Kalan ekonomik ömrü 
15 yıldır. 

Gerçeğe uygun değer ile değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller için 
amortisman uygulanmaz.

2011 yılı için sadece bilanço düzeltilir. 

_____________/_____________
2.. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 60.0002.. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 60.000
2..  Birikmiş amortismanlar 12.500

2..Binalar 50.000
5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı     22.500

_____________/_____________

5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı                             4.500   
(22 500 x%20)

4..Ertelenmiş vergi borcu 4.500
_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



2013 yılı için bilanço ve gelir tablosu düzeltilir.

_____________/_____________

2.. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 60.000

2..  Birikmiş amortismanlar 12.500

2..Binalar 50.000

6.. GUD Artışı                         22.500

_____________/__________________________/_____________

5.. Ertelenmiş Vergi Gideri                       4.500   

(22 500 x%20)

4.. Ertelenmiş vergi borcu 4.500

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



12) VUK bilançosunda Maliyet değeri 65 500 2 yıllık 
birikmiş amortismanı 26.200 olan tesis makine ve 
cihazların 31 Aralık TFRS bilanço tarihindeki geri 
kazanılabilir değeri brüt 104.800 TL dır.

Eski Yeni Fark

Tesis Makine 65.500 104.800

Birikmiş
Amortisman(-)

(26.200) (41.920)

Net Defter 39.300 62.880 23.580

� Artış Oranı= 23580 = %60
� 39.300
�

� 65.500 x %60= 39.300
� 26.200 x %60= 15.720
� 39.300- 15.720= 23.580  Değer artışı

Net Defter
Değeri

39.300 62.880 23.580

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



2011 yılı için sadece bilanço düzeltilir.
____________/_____________
2..Tesis mak.cihazlar 39.300

2..Birikmiş amort. 15.720
5.. MDV yeniden değ.artışı 23.580

_____________/_____________

Yeni değer üzerinden yılık amortisman kaydı;
_____________/_____________
5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı       20.9605.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı       20.960

2..Birikmiş amort. 20.960
(  104 800 x %20 )

_____________/_____________

Dağıtılmamış karlara aktarılacak kısım
20.960 – 13.100 = 7.860
_____________/_____________
5.. MDV yeniden değ.artışı 7.860

5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı       7.860
_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



Aktifteki 23.580 TL’lik değer artışı için vergi uyum kaydı;
_____________/_____________

5. .. Ertelenmiş vergi gider etkisi 4.716
( 20 960 x %20 )

4.. Ertelenmiş vergi borcu 4.716

_____________/_____________

Amortisman giderinin artışından dolayı ortaya çıkan vergi 
alacağının kaydı:

Amortisman giderinin artışından dolayı ortaya çıkan vergi 
alacağının kaydı:
_____________/_____________

2.. Ertelenmiş vergi varlığı 1.572
5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı       1.572

_____________/_____________
5.. Geçmiş Yıl Zararı       25.928

5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı       25.928
_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



2013 yılı için bilanço ve gelir tablosu düzeltilir
____________/_____________
2..Tesis mak.cihazlar 39.300

2..Birikmiş amort. 15.720
5.. MDV yeniden değ.artışı 23.580

_____________/_____________
Yeni değer üzerinden yılık amortisman kaydı;
_____________/_____________
6.. GYG                                   20.960

2..Birikmiş amort. 20.960
(  104 800 x %20 )(  104 800 x %20 )

_____________/_____________

Dağıtılmamış karlara aktarılacak kısım
20.960 – 13.100 = 7.860

_____________/_____________
5.. MDV yeniden değ.artışı 7.860

5.. Geçmiş Yıl Kar/Zararı       7.860
_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



Aktifteki 23.580 TL’lik değer artışı için vergi uyum kaydı;
_____________/_____________

5. .. Ertelenmiş vergi gider etkisi 4.716
( 20 960 x %20 )

4.. Ertelenmiş vergi borcu 4.716

_____________/_____________

Amortisman giderinin artışından dolayı ortaya çıkan vergi 
alacağının kaydı:

Amortisman giderinin artışından dolayı ortaya çıkan vergi 
alacağının kaydı:
_____________/_____________

2.. Ertelenmiş vergi varlığı 1.572
6.. Ertelenmiş Vergi Geliri             1.572

_____________/_____________
5.. Geçmiş Yıl Zararı   25.928

5.. Geçmiş Yıl K/Z                 25.928
_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



2011 yılı “5.. Geçmiş Yıllar K/Z’ hesabına 
aktarılan tutarlar sonucunda bilançoda 
raporlanacak “geçmiş yıl zararı” 25.928 TL’dir. 

5.. Geçmiş Yıl  Karı/Z ararı

400 2.000

4.000 800

1.400 1.000

5.000 1.600

8.000 22.5008.000 22.500

59.000 7.860

4.500 1.572

20.960

103.260 37.332

40.000

103.260 77.332

25.928

103.260 103.260



5.. Geçmiş  Yıllar Zararı

25. 92825. 928

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



� 2013 dönem sonu devir kayıtları

_____________/_____________

690. Sürdürülen Faaliyet K/Z 96 960

6.. Karşılık Giderleri 5 000

6.. Stok değer Düş Karşılığı 8 000

6.. Araştırma Giderleri 59 000

6.. Genel Yönetim Giderleri 20 960

6.. Diğer İndirimler 4 000

_____________/__________________________/_____________

6.. GUD Değer Artışı 24 500

6.. Dönem K/Z 68 500

690. Sürdürülen Faaliyet K/Z 93 000

_____________/_____________

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



_____________/_____________

6.. Ertelenmiş Vergi Geliri                         4.972

692 Sürdürülen  Faal. Net K/Z                 15.288

690. Sürdürülen Faaliyet K/Z 3 960 

691 Dön. Karı Vergi ve Y.Y. Kar.               10.000

6.. Ertelenmiş Vergi Gideri                         6.300

_____________/_____________

591 Sürdürülen Faaliyet Net Zararı       15.288

692 Sürdürülebilir Faal. Net K/Z               15.288692 Sürdürülebilir Faal. Net K/Z               15.288

_____________/_____________

� Ticari Zarar ( 3 960 )

� (-) Dönem Karı Vrgi ve Y.Y. Kar.      (10.000)

� (-) Ert. Vergi Gid.                               (6.300)

� (+) Ert. Vergi Gel.                                4 972

� Dönem Zararı                                    15.288

.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU



01.01.2013- 31.12.2013      Dönemi                                                          TFRS Gelir Tablosu

Brüt Satışlar 306 000

( - ) Satış İndirimleri  ( 7 500 + 4 000) ( 11 500 )

Net Satışlar 294 500

( - ) Satılan Ticari Mal Maliyeti ( 72 000 + 8 000 ) ( 80 000) 

Brüt Satış Karı 214 500

( - )  Faaliyet Giderleri ( 54 000 + 79 960 ) ( 133 500 ) 

Esas Faaliyet Karı 80 540

( + ) Olağan Gelir Ve Karlar ( 81 000 + 24 500+ 12 000 ) 117 500

( - ) Olağan Gider Ve Zararlar ( 65 000 + 5 000+91 000 ) ( 161 000 )( - ) Olağan Gider Ve Zararlar ( 65 000 + 5 000+91 000 ) ( 161 000 )

( - )  Finansman Giderleri ( 41 000 )

Sürdürülen Faaliyet Zararı ( 3 960 )

( - )  Dönem Karı Vergi Yas.Yük. Karşılıkları ( 10 000) 

( - )  Ertelenmiş Vergi Gideri ( 6 300 ) 

( + ) Ertelenmiş Vergi Geliri 4 972

Sürdürülen  Net Faaliyet Zararı ( 15 288 )


