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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 36’DA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 86)

MADDE 1 – 31/3/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı

Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No:

36’nın ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödeme-

ler” Standardının; 

a) 6 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Bu TFRS, işletmenin TMS 32 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve Sunum’un 8-10’uncu

paragrafları ya da TFRS 9 Finansal Araçlar’ın 2.4-2.7 paragrafları kapsamındaki bir sözleşme

çerçevesinde mal veya hizmet aldığı veya edindiği hisse bazlı ödeme işlemlerine uygulanmaz.”

b) 63C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“63C. TFRS 9 (2017 Sürümü) 6’ncı paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında

söz konusu değişiklik de uygulanır. ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 



Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 67’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 87)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarih ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Bir-
leşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No:
67’nin EK 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleş-
meleri” Standardının; 

a) 16 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“16 Bazı durumlarda, TFRS’ler, bir işletmenin belirli bir varlık ya da yükümlülüğü sı-

nıflandırma veya tanımlama şekline göre farklı muhasebeleştirme yöntemleri öngörür. Edinen
işletmenin, birleşme tarihinde var olan ilgili şartları esas alarak yapması gereken sınıflandır-
malara ve tanımlamalara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler örnek olarak verilebi-
lir:

(a) TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara
yansıtılarak veya itfa edilmiş maliyetinden ölçülen belirli finansal varlık ve yükümlülük sınıfı
veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlık sınıfı,

(b) TFRS 9 uyarınca bir türev aracın korunma aracı olarak tanımlanması ve
(c) Bir saklı türev ürünün TFRS 9 uyarınca, bir esas sözleşmeden ayrıştırılması gerekip

gerekmediğinin değerlendirilmesi (bu TFRS kapsamında söz konusu değerlendirme, “sınıflan-
dırma”ya ilişkindir).”

b) 42 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“42 Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletme, daha önceden

elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki gerçeğe uygun
değeri üzerinden yeniden ölçer ve sonuçta ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp varsa bunu kâr
veya zararda ya da -uygun olması durumunda- diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara alır.
Daha önceki raporlama dönemlerinde, edinen işletme, edinilen işletmedeki özkaynak payının
değerindeki değişiklikleri diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara almış olabilir. Böyle bir du-
rumda, diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara alınmış olan tutar, edinen işletmenin önceden
elinde bulundurduğu özkaynak payını doğrudan elden çıkarması halinde öngörülen yöntemle
aynı şekilde finansal tablolara alınır.”

c) 53 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“53 Satın alıma ilişkin maliyetler, edinen işletmenin bir işletme birleşmesini gerçek-

leştirmek için katlandığı maliyetlerdir. Bu maliyetlere; aracılık ücretleri, danışmanlık ücretleri,
yasal ücretler, muhasebe ve değerlemeye ilişkin ücretler, diğer mesleki ücretler veya müşavirlik
ücretleri, işletme içi satın alma biriminin idamesi için gerekli olan maliyetler de dâhil olmak
üzere genel yönetim giderleri, borçlanma araçları ile hisse senetlerinin tescil ve ihraç maliyetleri
dâhildir. Edinen işletme, satın alıma ilişkin maliyetleri, sadece bir istisna dışında, maliyetlerin
gerçekleştiği ve hizmetlerin alındığı dönemlerde gider olarak muhasebeleştirir. Borçlanma
araçlarının ya da hisse senetlerinin ihraç edilmesine ilişkin maliyetler, TMS 32 ve TFRS 9 uya-
rınca finansal tablolara alınır.”
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ç) 56 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“56 Edinen işletme, bir işletme birleşmesinde finansal tablolara alınan şarta bağlı bir

yükümlülüğü, ilk defa finansal tablolara aldıktan sonra ve yükümlülük yerine getirilinceye,

iptal edilinceye veya zamanaşımına uğrayıncaya kadar, aşağıdakilerden yüksek olanı üzerinden

ölçer:

(a) TMS 37 uyarınca finansal tablolara alınacak tutar ve

(b) İlk defa finansal tablolara alınan tutardan, varsa, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden

Hasılat uyarınca finansal tablolara alınmış toplam gelir tutarının çıkarılmasından sonra kalan

tutar. 

Bu hüküm, TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilen sözleşmelere uygulanmaz.”

d) 58 inci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Diğer şarta bağlı bedelin;

(i) TFRS 9 kapsamında olması durumunda şarta bağlı bedel, her bir raporlama tarihinde

gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki değişimler TFRS 9’a göre kâr

veya zararda finansal tablolara alınır.

(ii) TFRS 9 kapsamında olmaması durumunda şarta bağlı bedel, her bir raporlama ta-

rihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki değişimler kâr veya za-

rarda finansal tablolara alınır.”

e) 64A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“64A [Silinmiştir]”

f) 64D paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“64D [Silinmiştir]”

g) 64H paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“64H [Silinmiştir]”

ğ) 64K paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64L paragrafı eklenmiştir.

“64L TFRS 9 (2017 sürümü), 16, 42, 53, 56, 58 ve B41 paragraflarını değiştirmiş ve

64A, 64D ve 64H paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de

uygulanır.”

h) B41 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B41 Edinen işletme; bir işletme birleşmesinde edindiği ve edinme tarihi itibarıyla ger-

çeğe uygun değeri üzerinden ölçtüğü varlıklar için ayrı bir değerleme karşılığını finansal tab-

lolarına almaz, çünkü gelecekteki nakit akışlarının belirsizliğinin etkileri gerçeğe uygun değer

ölçümüne dâhil edilir. Örneğin, bu TFRS edinen işletmenin, bir işletme birleşmesini muhase-

beleştirirken, alacakları (krediler dâhil) edinme tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden

ölçmesini zorunlu kıldığı için, edinen işletme bu tarihte finansal tablolarına, tahsil edilemez

hale gelmiş sözleşmeye bağlı nakit akışları için ayrıca bir değerleme karşılığı veya beklenen

kredi zararları için bir değer düşüklüğü karşılığı almaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 4) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 30’DA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 88)

MADDE 1 – 25/3/2006 tarih ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Söz-
leşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No:
30’un ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri”
Standardının;

a) 4 üncü paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(d) İhraççının finansal teminat sözleşmelerini sigorta sözleşmesi olarak kabul ettiğini

ve sigorta sözleşmelerine uygulanan muhasebe esaslarını kullandığını daha önce açıkça beyan
etmiş olmaması durumunda finansal teminat sözleşmeleri. Bu durumda ihraç eden bu tür fi-
nansal teminat sözleşmelerine TMS 32, TFRS 7 ve TFRS 9’u ya da bu TFRS’yi uygulamayı
seçebilir. İhraç eden bu seçimi sözleşme bazında yapabilir ancak sözleşme bazında yapılan bu
seçim değiştirilemez.”

b) 7 nci paragraftan önce gelen başlık ile 7 nci ve 8 inci paragraflar aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Saklı türev ürünler
7.TFRS 9, işletmenin, bazı saklı türev ürünlerini esas sözleşmeden ayrıştırıp gerçeğe

uygun değeri üzerinden ölçmesini ve bunların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimleri kâr
veya zarara dâhil etmesini zorunlu kılar. TFRS 9, saklı türev ürünün kendisi bir sigorta sözleş-
mesi olmadığı sürece, sigorta sözleşmesi içindeki saklı türev ürünlere uygulanır.

8.TFRS 9’daki hükümlerin bir istisnası olarak, opsiyonun kullanım fiyatı, esas sigorta
yükümlülüğünün defter değerinden farklı olsa dahi, sigortalının sabit bir tutar (veya sabit bir
tutara veya bir faiz oranına bağlı tutar) karşılığında sigorta sözleşmesinden cayma opsiyonunun
sigortacı tarafından ayrıştırılması ve gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi gerekli değildir.
Ancak, cayma değerinin bir finansal değişkendeki (bir hisse senedi veya mal fiyatı veya endeks
gibi) farklılığa göre değişmesi durumunda, TFRS 9’da yer alan hükümler, sigorta sözleşmesinde
saklı olan nakit cayma opsiyonuna ya da satım opsiyonuna uygulanır. Ayrıca, sigortalının nakit
cayma opsiyonunun ya da satım opsiyonunun, bu tür bir değişkende meydana gelen bir deği-
şiklik nedeniyle kullanılması durumunda da söz konusu hükümler uygulanır (örneğin borsa
endeksinin belirli bir seviyeye ulaşması durumunda kullanılabilen bir satım opsiyonu).” 

c) 12 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“12. Sigortacı, bir sözleşmeyi ayrıştırmak için;
(a) Sigorta unsuruna bu TFRS’yi uygular.
(b) Birikim unsuruna TFRS 9’u uygular.” 
ç) 34 üncü paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(d) Söz konusu sözleşmenin, TFRS 9 kapsamına giren saklı türev ürün içermesi duru-

munda, söz konusu türev ürüne TFRS 9’u uygular.”
d) 35 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“35. 34 üncü paragraftaki hükümler, isteğe bağlı bir katılım özelliği içeren finansal

araçlara da uygulanır. Buna ek olarak:
(a) İhraç edenin, isteğe bağlı tüm katılım özelliklerini yükümlülük olarak sınıflandırmış

olması durumunda, tüm sözleşmeye (diğer bir ifadeyle hem garanti edilen unsura hem de isteğe
bağlı katılım özelliğine) 15-19 uncu paragraflarda yer alan borç yeterlilik testi uygulanır. Ga-
ranti edilen unsura TFRS 9’un uygulanması sonucunda ortaya çıkacak tutarın belirlenmesi ge-
rekli değildir.
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(b) İhraç edenin, söz konusu özelliğin tümünü veya bir kısmını özkaynağın ayrı bir un-
suru olarak sınıflandırmış olması durumunda, tüm sözleşmeye ilişkin olarak finansal tablolara
alınmış olan yükümlülük, garanti edilen unsura TFRS 9’un uygulanmasıyla ortaya çıkacak tu-
tardan daha az olamaz. Bu tutar, ilgili sözleşmeden cayma opsiyonunun gerçek değerini içerir.
Ancak 9’uncu paragraf uyarınca opsiyonun, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümden muaf
tutulması durumunda, bu tutarın, zaman değerini içermesi gerekli değildir. İhraç edenin, garanti
edilen unsura TFRS 9’un uygulanmasıyla ortaya çıkacak tutarı açıklaması veya bu tutarı ayrı
olarak sunması gerekli değildir. Ayrıca, finansal tablolara alınan toplam yükümlülüğün açık
bir şekilde daha yüksek olması durumunda, ihraç edenin bu tutarı belirlemesi gerekli değildir.

(c) Söz konusu sözleşmeler finansal araç olsa dahi, ihraç eden, bu sözleşmelerin prim-
lerini hasılat olarak finansal tablolarına almaya ve yükümlülüklerin defter değerlerinde mey-
dana gelen artışı gider olarak finansal tablolarına almaya devam edebilir.

(d) Söz konusu sözleşmeler finansal araç olsa dahi, isteğe bağlı katılım özelliği içeren
sözleşmelerde TFRS 7’nin 20(b) paragrafını uygulayan bir ihraç eden, kâr veya zararda finansal
tablolara yansıtılan toplam faiz giderini açıklar; ancak bu gibi faiz giderlerini etkin faiz yönte-
mini kullanarak hesaplaması gerekli değildir.”

e) 41C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere
aşağıdaki 41D paragrafı eklenmiştir.

“41C. [Silinmiştir]
41D. [Silinmiştir]”
f) 41F paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“41F. [Silinmiştir]”
g) 41G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 41H paragrafı eklenmiştir.
“41H. TFRS 9 (2017 Sürümü), 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35, 45 inci paragrafları, Ek A’yı ve

B18-B20 paragraflarını değiştirmiş ve 41C, 41D ve 41F paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uy-
gulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

ğ) 45 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“45. TFRS 9’un 4.4.1 paragrafına bağlı kalınmaksızın, sigortacının, sigorta yükümlü-

lüklerine ilişkin muhasebe politikalarını değiştirmesi durumunda, zorunlu olmamakla birlikte
finansal varlıklarının bir kısmını veya tamamını gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülecek şe-
kilde yeniden sınıflandırmasına izin verilir. Söz konusu yeniden sınıflandırmaya, sigortacının
bu TFRS’yi ilk kez uyguladığında muhasebe politikalarını değiştirmesi ve 22 nci paragrafta
izin verilen müteakip bir politika değişikliği yapması durumunda izin verilir. Söz konusu ye-
niden sınıflandırma bir muhasebe politikası değişikliğidir ve TMS 8 uygulanır.”

h) Ek A’sında yer alan “Birikim unsuru” terimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Birikim unsuru TFRS 9’a göre türev ürün olarak muhasebeleştirilmeyen ve ayrı bir

araç olması durumunda TFRS 9 kapsamına girecek olan bir sözleşme unsuru.”
ı) Ek B’de yer alan B18 paragrafının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(g) Belirli bir borçlunun, borçlanma aracının başlangıç veya yeniden yapılandırılmış

şartlarına göre vadesi gelmiş bir ödemeyi yerine getirememesi nedeniyle, hamilin katlandığı
zararları tazmin etmek amacıyla belirli ödemeler sağlayan kredi sigortaları. Bu sözleşmeler,
garanti, bazı akreditif türleri, kredi türev temerrüt sözleşmesi ya da sigorta sözleşmesi gibi
farklı yasal şekillere sahip olabilir. Bununla birlikte, bu sözleşmeler bir sigorta sözleşmesi ta-
nımını karşılasa dahi, TFRS 9’daki finansal teminat sözleşmesi tanımını da karşılar ve bu
TFRS’nin değil (bakınız: paragraf 4(d)) TMS 323 ve TFRS 9 kapsamındadır. Ancak, finansal
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teminat sözleşmesi ihraççısının bu tür sözleşmeleri sigorta sözleşmesi olarak dikkate aldığını
daha önce açık bir biçimde beyan etmesi ve sigorta sözleşmeleri için geçerli olan bir muhase-
beleştirme yöntemini kullanmış olması durumunda, ihraççı bu tür finansal teminat sözleşme-
lerine TMS 324 ve TFRS 9’u ya da bu TFRS’yi uygulamayı seçebilir.

3 İşletmenin TFRS 7’yi uygulaması durumunda, TMS 32’ye yapılan atıf, TFRS 7’ye yapılan atıf ile değiştirilir.
4 İşletmenin TFRS 7’yi uygulaması durumunda, TMS 32’ye yapılan atıf, TFRS 7’ye yapılan atıf ile değiştirilir.”

i) B19 paragrafının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(e) Bir tarafı finansal riske maruz bırakan, ancak sigorta riskine maruz bırakmayan

türev ürünler; çünkü bu ürünler söz konusu tarafın yalnızca, bir veya birden çok belirli bir faiz
oranında, finansal araç fiyatında, emtia fiyatında, döviz kurunda, fiyat veya oran endekslerinde,
kredi derecesinde veya kredi endeksinde ya da başka bir değişkende (bu değişkenin finansal
bir değişken olmaması halinde sözleşme taraflarından birine özgü olmaması şartıyla) meydana
gelen değişikliklere dayalı olarak (bakınız: TFRS 9) ödeme yapmasını öngörür.

(f) Borçlunun vadesi gelmiş ödemeleri yerine getirmemesi nedeniyle hamil bir zarara
katlanmamış olsa dahi, ödeme yapılmasını zorunlu kılan bir kredi teminatı (akreditif, kredi türevi
temerrüt sözleşmesi ya da kredi sigorta sözleşmesi) (bakınız: TFRS 9).”

j) B20 paragrafının ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“B20. B19 paragrafında tanımlanan sözleşmelerin, finansal varlık veya finansal yü-

kümlülük ortaya çıkarması durumunda, söz konusu sözleşmeler TFRS 9 kapsamındadır. Ayrıca
bu durum, sözleşmenin taraflarının, birikim muhasebesi olarak da adlandırılan ve aşağıdakileri
içeren bir yöntemi kullanması anlamına gelmektedir:”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 
FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI

(TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 25’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 89)

MADDE 1 – 16/3/2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Amaçlı
Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ Sıra No: 25’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Rapor-
lama Standardı (TFRS 5) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”
Standardının;

a) 5 inci paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(c) TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamındaki finansal varlıklar.”
b) 44E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 44F paragrafı eklenmiştir.
“44F. [Silinmiştir]”
c) 44J paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“44J. [Silinmiştir]”
ç) 44K paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“44K. TFRS 9 (2017 Sürümü), 5 inci paragrafı değiştirmiş, 44F ve 44J paragraflarını

silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE 

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA 
TEBLİĞ SIRA NO: 42’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SIRA NO: 90 )

MADDE 1 – 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 7 Fi-
nansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında
Tebliğ Sıra No: 42’nin eki EK-1’de yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7)
Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının; 

a) 2, 3, 4 ve 5 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5 inci paragrafından
sonra gelmek üzere 5A paragrafı eklenmiştir.

“2. Bu TFRS’de yer alan ilkeler, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 9 Finansal
Araçlar’da yer alan finansal varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolara alınması, ölçümü ve
sunumuna ilişkin ilkeleri tamamlar.

Kapsam
3. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç tüm finansal araçlara uy-

gulanır:
(a) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar veya

TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar’a göre muhasebeleştirilen bağlı or-
taklıklardaki, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki paylar. Ancak, bazı durumlarda TFRS 10,
TMS 27 veya TMS 28, bağlı ortaklıktaki, iştirakteki veya iş ortaklığındaki payların TFRS 9
uygulanarak muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmakta veya buna izin vermektedir. Bu durumda
işletmeler, bu Standarttaki hükümleri, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen yatırımlar için
ise TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü’nde yer alan hükümleri uygular. İşletmeler ayrıca,
TMS 32’de yer alan özkaynak aracı tanımını karşılamadığı sürece, bağlı ortaklıklardaki, işti-
raklerdeki veya iş ortaklıklarındaki paylarla ilişkili olan tüm türev ürünlere bu Standardı uy-
gular.

(b) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a göre, çalışanlara sağlanan fayda planla-
rındaki işveren hak ve mükellefiyetleri. 

(c) [Silinmiştir]. 
(d) TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri’nde tanımlanan sigorta sözleşmeleri. Ancak, TFRS

9’un sigorta sözleşmelerindeki saklı türev ürünlerin ayrı olarak muhasebeleştirilmesini gerek-
tirdiği durumlarda, bu türev ürünlere bu Standart uygulanır. Ayrıca ihraççının, finansal garanti
sözleşmelerinin finansal tablolara alınmasında ve ölçümünde TFRS 9’u uygulaması durumun-
da, bu sözleşmelere bu Standart uygulanır. Ancak ihraççının, TFRS 4’ün 4(d) paragrafı uya-
rınca, bu sözleşmelerin finansal tablolara alınmasında ve ölçümünde TFRS 4’ü uygulamayı
seçmesi durumunda bu sözleşmelere TFRS 4 uygulanır.

(e) TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler’in uygulandığı hisse bazlı ödeme işlemleri kapsa-
mındaki finansal araçlar, sözleşmeler ve mükellefiyetler (TFRS 9 kapsamında olan ve bu
TFRS’nin uygulandığı sözleşmeler hariç).

(f) TMS 32’nin 16A-16B veya 16C-16D paragrafları uyarınca özkaynak aracı olarak
sınıflandırılması gereken araçlar. 

4.Bu TFRS, finansal tablolara alınmış veya alınmamış finansal araçlara uygulanır. Fi-
nansal tablolara alınmış finansal araçlar, TFRS 9 kapsamındaki finansal varlık ve yükümlü-
lükleri içerir. Finansal tablolara alınmamış finansal araçlar ise, TFRS 9 kapsamı dışında olma-
sına rağmen, bu TFRS kapsamında olan bazı finansal araçları içerir.
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5.Bu TFRS, TFRS 9 kapsamındaki finansal olmayan bir kalemin alım veya satımına
ilişkin sözleşmelere uygulanır. 

5A. 35A–35N paragraflarındaki kredi riskinin açıklanmasına ilişkin hükümler, değer
düşüklüğü kazanç veya kayıplarının finansal tablolara alınması amacıyla, TFRS 15’in TFRS 9’a
göre muhasebeleştirilmesini öngördüğü haklara uygulanır. Bu paragraflarda finansal varlıklara
veya finansal araçlara yapılan atıflar aksi belirtilmedikçe bu hakları da içerir.”

b) 8 ve 9 uncu paragrafları ile 9 uncu paragrafından önceki başlık aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“8. TFRS 9’da belirlenen aşağıdaki sınıflardan her birine ilişkin defter değeri, finansal
durum tablosu veya dipnotlarda açıklanır:

(a) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar;
(i) TFRS 9’un 6.7.1 paragrafı uyarınca ilk defa finansal tablolara alınırken veya sonraki dö-
nemlerde bu şekilde tanımlananlar ile (ii) TFRS 9 uyarınca zorunlu olarak gerçeğe uygun değer
değişimi kâr veya zarar yansıtılarak ölçülenler ayrı ayrı gösterilmek suretiyle. 

(b)–(d) [Silinmiştir].
(e) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler;

(i) TFRS 9’un 6.7.1 paragrafı uyarınca ilk defa finansal tablolara alınırken veya sonraki dö-
nemlerde bu şekilde tanımlananlar ile (ii) TFRS 9’da yer alan ticari amaçla elde tutulan tanımını
karşılayanlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle. 

(f) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar.
(g) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal yükümlülükler.
(h) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal

varlıklar; (i) TFRS 9’un 4.1.2A paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı
gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar ile (ii) TFRS 9’un 5.7.5 paragrafı uyarınca ilk defa
finansal tablolara alınırken bu şekilde tanımlanan özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar ayrı
ayrı gösterilmek suretiyle.

Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar veya
finansal yükümlülükler

9.Normal şartlarda gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ve-
ya itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülecek olan bir finansal varlığın (veya finansal varlık gru-
bunun), gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanması
durumunda aşağıdaki hususlar açıklanır:

(a) Raporlama dönemi sonu itibarıyla finansal varlığa (veya finansal varlık grubuna)
ilişkin olarak maruz kalınan azami kredi riski tutarı (bakınız: 36(a) paragrafı).

(b) Maruz kalınan azami kredi riski tutarının herhangi bir kredi türevi veya benzeri bir
araçla azaltılabilecek kısmı (bakınız: 36(b) paragrafı).

(c) Aşağıdakilerden biriyle tespit edilen, finansal varlığın (veya finansal varlık grubu-
nun) gerçeğe uygun değerinde dönem içinde ve toplamda meydana gelen ve finansal varlığın
kredi riskindeki değişiklikle ilişkilendirilebilen değişikliğin tutarı:

(i) Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve piyasa riskine yol açan piyasa şartla-
rındaki değişikliklerle ilişkilendirilemeyen değişim tutarı olarak veya

(ii) Bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve ilgili varlığın kredi riskin-
deki değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişimi daha doğru bir şekilde yansıttığı düşünülen al-
ternatif bir yöntem aracılığıyla. 

Piyasa riskine yol açan piyasa şartlarındaki değişiklikler; gözlemlenen (gösterge) faiz
oranı, mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat ya da oran endeksindeki değişiklikleri içerir. 

(d) İlgili herhangi bir kredi türevi veya benzeri bir aracın gerçeğe uygun değerinde dö-
nem içinde meydana gelen değişim tutarı ile finansal varlığın tanımlandığı tarihten bu yana
söz konusu türev ürün veya aracın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen toplam değişim
tutarı.”
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c) 10 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek
üzere 10A paragrafı eklenmiştir.

“10. Bir finansal yükümlülüğün, TFRS 9’un 4.2.2 paragrafı uyarınca gerçeğe uygun
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanması durumunda ve söz konusu yü-
kümlülüğün kredi riskindeki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirdeki etkilerinin sunulması ge-
rektiğinde (bakınız: TFRS 9’un 5.7.7 paragrafı) aşağıdaki hususlar açıklanır:

(a) Finansal yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve finansal yü-
kümlülüğün kredi riskindeki değişiklikle ilişkilendirilebilen değişimin toplam tutarı (TFRS 9’un
B5.7.13–B5.7.20 paragrafları söz konusu yükümlülüğün kredi riskinde meydana gelen deği-
şikliklerin etkilerinin belirlenmesine ilişkin rehberlik sağlar).

(b) Finansal yükümlülüğün defter değeri ile işletmenin sözleşme hükümlerine göre vade
sonunda hamiline ödemek zorunda olduğu tutar arasındaki fark.

(c) Transferlerin nedenleriyle birlikte, dönem boyunca özkaynaktaki toplam kazanç ve-
ya kayıplara ilişkin transferler.

(d) Yükümlülüğün dönem içinde finansal tablo dışı bırakılması durumunda, (varsa) fi-
nansal tablo dışı bırakma sırasında gerçekleşen ve diğer kapsamlı gelirde sunulan tutar. 

10A. Bir finansal yükümlülüğün, TFRS 9’un 4.2.2 paragrafı uyarınca gerçeğe uygun
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanması durumunda ve söz konusu yü-
kümlülüğün gerçeğe uygun değerinde meydana gelen tüm değişimlerin (söz konusu yükümlü-
lüğün kredi riskinde meydana gelen değişikliklerin etkileri dâhil) kâr veya zararda sunulması
gerektiğinde  (bakınız: TFRS 9’un 5.7.7 ve 5.7.8 paragrafları) aşağıdaki hususlar açıklanır:

(a) Finansal yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve finansal varlığın
kredi riskindeki değişiklikle ilişkilendirilebilen değişimin dönem içerisinde gerçekleşen tutarı
ve toplam tutarı (TFRS 9’un B5.7.13–B5.7.20 paragrafları söz konusu yükümlülüğün kredi
riskinde meydana gelen değişikliklerin etkilerinin belirlenmesine ilişkin rehberlik sağlar).

(b) Finansal yükümlülüğün defter değeri ile işletmenin sözleşme hükümlerine göre vade
sonunda hamiline ödemek zorunda olduğu tutar arasındaki fark.”

ç) 11, 11A ve 11B paragrafları ile 11A paragrafından önce gelen başlık aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“11. İşletme aynı zamanda aşağıdakileri açıklar:
(a) 9(c), 10(a) ve 10A(a) paragrafları ile TFRS 9’un 5.7.7(a) paragrafında yer alan hü-

kümlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılan yöntemlere ilişkin (kullanılan yöntemin neden
uygun yöntem olduğu da dâhil) ayrıntılı bir tanımlama.  

(b) İşletmenin, 9(c), 10(a) veya 10A(a) paragrafları ya da TFRS 9’un 5.7.7(a) paragra-
fında yer alan hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla finansal durum tablosunda ya da dip-
notlarda yaptığı açıklamanın, ilgili finansal varlık veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinde
meydana gelen ve bu kalemlerin kredi riskindeki değişiklikle ilişkilendirilebilen değişimi doğru
olarak göstermediğine inanması durumunda, bu sonuca ulaşmasındaki sebepler ve ilgili oldu-
ğunu düşündüğü etkenler.

(c) Yükümlülüğün kredi riskindeki değişikliklerin etkilerinin diğer kapsamlı gelirde
sunulmasının, kâr veya zararda bir muhasebe uyumsuzluğu yaratıp yaratmadığının ya da mu-
hasebe uyumsuzluğunu artırıp artırmadığının belirlenmesinde kullanılan yöntem ya da yön-
temlere ilişkin ayrıntılı bir tanımlama (bakınız: TFRS 9’un 5.7.7 ve 5.7.8 paragrafları). Bir yü-
kümlülüğün kredi riskindeki değişikliklerin etkilerinin kâr veya zararda sunulmasının zorunlu
olması durumunda (bakınız: TFRS 9’un 5.7.8 paragrafı), söz konusu açıklama TFRS 9’un
B5.7.6 paragrafında belirtilen ekonomik ilişkinin ayrıntılı bir tanımını içermelidir.
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Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak tanımlanan
özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar

11A. TFRS 9’un 5.7.5 paragrafı uyarınca izin verilen şekilde, özkaynak araçlarına ya-
pılan yatırımların, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen ola-
rak tanımlanması durumunda, aşağıdakiler açıklanır:

(a) Özkaynak araçlarına yapılan hangi yatırımların, gerçeğe uygun değer değişimi diğer
kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanmış olduğu.

(b) Söz konusu alternatif sunum seçeneğinin kullanım nedenleri.
(c) Bu tür yatırımların her birinin raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değeri.
(d) Raporlama döneminde finansal tablo dışı bırakılan yatırımlara ilişkin olanlar ile ra-

porlama dönemi sonunda elde tutulanlara ilişkin olanlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, dönem
içinde finansal tablolara alınmış temettü tutarı.

(e) Transferlerin nedenleriyle birlikte, dönem boyunca özkaynaktaki toplam kazanç ve-
ya kayıplara ilişkin transferler.

11B. Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynak
araçlarına yapılan yatırımların finansal tablo dışı bırakılması durumunda, aşağıdakiler açıkla-
nır:

(a) Yatırımların elden çıkarılmasının gerekçeleri.
(b) Yatırımların finansal tablo dışı bırakılma tarihindeki gerçeğe uygun değeri.
(c) Elden çıkarma sonucu oluşan toplam kazanç veya kayıp.”
d) 12, 12A, 12B, 12C ve 12D paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“12–12A. [Silinmiştir]
12B. İşletme, herhangi bir finansal varlığı TFRS 9’un 4.4.1 paragrafı uyarınca cari veya

önceki raporlama dönemlerinde yeniden sınıflandırırsa, bu durumu açıklar. Böyle her bir durum
için işletme aşağıdakileri açıklar:

(a) Yeniden sınıflandırma tarihi.
(b) İş modelindeki değişime ilişkin detaylı bir açıklama ve bunun işletmenin finansal

tabloları üzerindeki etkisine ilişkin niteliksel bir tanımlama.
(c) Her bir sınıf içinde yeniden sınıflandırılan ve her bir sınıftan başka bir sınıfa akta-

rılarak yeniden sınıflandırılan tutar.
12C. Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen bir finansal

varlığın yeniden sınıflandırılması sonucunda, TFRS 9’un 4.4.1 paragrafı uyarınca itfa edilmiş
maliyeti üzerinden veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak öl-
çülmeye başlanması durumunda, söz konusu finansal varlık finansal tablo dışı bırakılıncaya
kadar, yeniden sınıflandırmayı takip eden her bir raporlama dönemi için aşağıdakiler açıkla-
nır:

(a) Yeniden sınıflandırma tarihinde belirlenmiş olan etkin faiz oranı ve
(b) Finansal tablolara alınan faiz geliri.
12D. Son raporlama tarihinden itibaren, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı

gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması sonucunda, itfa edilmiş
maliyeti üzerinden ölçülmeye başlanması veya gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara
yansıtılarak ölçülen finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması sonucunda, itfa edilmiş ma-
liyeti üzerinden veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçül-
meye başlanması durumunda aşağıdakiler açıklanır:

(a) Finansal varlıkların raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değeri ve
(b) Finansal varlıklar yeniden sınıflandırılmamış olsaydı, raporlama dönemi boyunca

kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara alınacak olan gerçeğe uygun
değer kazanç veya kaybı.”
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e) 14 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“14. İşletme aşağıdakileri açıklar:
(a) TFRS 9’un 3.2.23(a) paragrafı uyarınca yeniden sınıflandırılmış olan tutarlar da dâ-

hil olmak üzere, işletmenin yükümlülükleri veya şarta bağlı yükümlülükleri için teminat olarak
verdiği finansal varlıkların defter değeri ve

(b) Verilen teminata ilişkin durum ve şartlar.”
f) 16 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere

aşağıdaki 16A paragrafı eklenmiştir.
“16. [Silinmiştir]
16A. TFRS 9’un 4.1.2A paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi diğer kap-

samlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlıkların defter değerinden, zarar karşılığı indirilerek
bu varlıkların defter değeri azaltılamaz ve işletme bu zarar karşılığını, finansal varlığın defter
değerinden bir indirim olarak finansal durum tablosunda ayrı olarak sunmaz. Ancak işletme,
bu zarar karşılığını finansal tablo dipnotlarında açıklar.”  

g) 20 ve 20A paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“20. İşletme aşağıdaki gelir, gider, kazanç veya kayıp kalemlerini kapsamlı gelir tablo-

sunda veya dipnotlarda açıklar:
(a) Aşağıdakilerden kaynaklanan net kazanç veya kayıplar:
(i) TFRS 9’un 6.7.1 paragrafı uyarınca ilk defa finansal tablolara alınırken veya sonraki

dönemlerde gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanım-
lanmış finansal varlık veya yükümlülükler ile TFRS 9 uyarınca zorunlu olarak gerçeğe uygun
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlık veya yükümlülüklerden kay-
naklananlar (TFRS 9 uyarınca ticari amaçla elde tutulan tanımını karşılayan finansal yüküm-
lülükler) ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansı-
tılarak ölçülen finansal varlık veya yükümlülükler. Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya za-
rara yansıtılan olarak tanımlanan finansal yükümlülükler için diğer kapsamlı gelire yansıtılan
kazanç veya kayıp tutarı ile kâr veya zarara yansıtılan kazanç veya kayıp tutarı ayrı olarak gös-
terilir.

(ii)–(iv) [Silinmiştir]
(v) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal yükümlülükler.
(vi) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar.
(vii) TFRS 9’un 5.7.5 paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı

gelire yansıtılan olarak tanımlanan özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar.
(viii) Dönem boyunca birikmiş diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara alınmış kazanç

veya kayıp tutarları ile finansal tablo dışı bırakma sırasında diğer kapsamlı gelirden çıkarılarak,
dönem kâr veya zararında yeniden sınıflandırılan tutarlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, TFRS 9’un
4.1.2A paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen
finansal varlıklar.

(b) İtfa edilmiş maliyetinden veya TFRS 9’un 4.1.2A paragrafı uyarınca gerçeğe uygun
değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen (bu tutarlar ayrı olarak gösterilir) fi-
nansal varlıklara veya gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmeyen
finansal yükümlülüklere ilişkin (etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan) toplam faiz geliri
ve toplam faiz gideri.

(c) Etkin faiz oranı belirlenirken dahil edilen tutarların dışında kalan ve aşağıdakilerden
kaynaklanan ücret gelir ve giderleri:

(i) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya
yükümlükler ve

(ii) Varlıkların bireyler, vakıflar, emeklilik fayda plânları ve diğer kurumlar adına sak-
lanması veya yatırım olarak değerlendirilmesi sonucunu doğuran emanet ve diğer saklama faa-
liyetleri.
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(d) [Silinmiştir]
(e) [Silinmiştir]
20A. İşletme, itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların finansal tablo dışı

bırakılmasından kaynaklanan ve kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan kazanç veya kayıplara iliş-
kin bir analizi, bu varlıkların finansal tablo dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya ka-
yıpları ayrı olarak göstermek suretiyle açıklar. Söz konusu açıklama, bu finansal varlıkların fi-
nansal tablo dışı bırakılmalarının nedenlerini de içerir.”

ğ) 21 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ile 21A, 21B, 21C ve 21D
paragrafları eklenmiştir.

“Korunma muhasebesi
21A. İşletme, korunma sağladığı ve bunun için korunma muhasebesi uygulamayı seçtiği

riskler için 21B–24F paragraflarında yer alan açıklama hükümlerini uygular. Korunma muha-
sebesine ilişkin açıklamalar aşağıdakiler hakkında bilgi sağlar:

(a) İşletmenin risk yönetim stratejisi ve bu stratejinin riski yönetmek için nasıl uygu-
landığı,

(b) İşletmenin korunma faaliyetlerinin, gelecekte sağlanacak nakit akışlarının tutarını,
zamanlamasını ve belirsizliğini nasıl etkileyebileceği ve

(c) Korunma muhasebesinin, işletmenin finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu
ve özkaynak değişim tablosu üzerinde yaptığı etki.

21B. İşletme gerekli açıklamaları, tek bir dipnotta veya finansal tablolarında ayrı bir
bölümde sunabilir. Bununla birlikte, bilginin finansal tablolardan, finansal tablo kullanıcılarının
işletmenin finansal tablolarıyla aynı şart ve zamanlarda ulaşabildiği yönetim görüşü veya risk
raporu gibi diğer bazı belgelere çapraz referans yoluyla dahil edilmesi şartıyla, işletmenin daha
önce başka bir yerde sunulan bilgiyi tekrar etmesine gerek yoktur. Çapraz referans yoluyla
dahil edilen bilgiler olmadan finansal tablolar eksik sayılır.

21C. 22A-24F paragraflarının, işletmenin açıklanan bilgileri risk kategorilerine göre
ayırmasını zorunlu kılması durumunda işletme, korunma sağlamayı amaçladığı ve bunun için
korunma muhasebesi uygulayacağı riskleri dikkate alarak her bir risk kategorisini belirler. İş-
letme risk kategorilerini, korunma muhasebesine ilişkin bütün açıklamalar için tutarlı olarak
belirler.  

21D. 21A paragrafındaki amaçların karşılanması için işletme (aşağıda aksi belirtilme-
dikçe), hangi detayda açıklama yapılacağına, açıklama hükümlerinin faklı alanlarına ne ölçüde
vurgu yapılacağına, uygun toplulaştırma ve ayrıştırma seviyesine ve finansal tablo kullanıcı-
larının açıklanan sayısal bilgileri değerlendirmek için ilâve açıklamalara ihtiyaç duyup duy-
mayacağına karar verir. Bununla birlikte işletme, bu TFRS’deki ve TFRS 13 Gerçeğe Uygun
Değer Ölçümü’ndeki ilgili bilgilere ilişkin açıklama hükümleri için kullanılan toplulaştırma
ve ayrıştırma seviyesiyle aynı seviyeyi kullanır.” 

h) 22 nci paragrafı ile bu paragraftan önceki başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
22 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 22A, 22B ve 22C paragrafları eklenmiştir.

“Risk yönetim stratejisi
22. [Silinmiştir]
22A. İşletme, korunma sağlamaya karar verdiği ve bunun için korunma muhasebesi

uyguladığı risklere ilişkin her bir risk kategorisi için risk yönetim stratejisini açıklar. Bu açık-
lama finansal tablo kullanıcılarının (örnek olarak) aşağıdakileri değerlendirmelerine imkân
sağlar: 

(a) Her bir riskin nasıl ortaya çıktığı.
(b) İşletmenin her bir riski nasıl yönettiği. Bu husus, işletmenin bütün risklere ilişkin

olarak bir kalemin tamamı için mi yoksa bir kalemin risk bileşeni (veya bileşenleri) için mi
korunma sağladığını ve bunun nedenini içerir. 
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(c) İşletmenin yönettiği risklerin kapsamı.
22B. 22A paragrafındaki hükümlerin karşılanması için bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak

üzere) aşağıdakilere ilişkin açıklamaları içerir:
(a) Riskten korunmak için kullanılan korunma araçları (ve bunların nasıl kullanıldıkları),
(b) Korunma etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla korunan kalem ve korunma aracı

arasındaki ekonomik ilişkinin nasıl belirlendiği ve
(c) Korunma oranının nasıl belirlendiği ve korunma etkinsizliğinin kaynakları.
22C. Belirli bir risk bileşeninin korunan kalem olarak tanımlanması durumunda (bakı-

nız: TFRS 9’un 6.3.7 paragrafı) işletme, 22A ve 22B paragrafları tarafından zorunlu kılınan
açıklamalara ilâve olarak, aşağıdakiler hakkında nitel veya nicel bilgileri sunar:

(a) İşletmenin, korunan kalem olarak tanımlanan risk bileşenini nasıl belirlediği (risk
bileşeni ve ilgili kalemin tamamı arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin açıklama da dâhil) ve

(b) Risk bileşeninin, ilgili kalemin tamamıyla nasıl bir ilişki içinde olduğu (örneğin;
tanımlanan risk bileşeni geçmişte, kalemin tamamının gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
değişimin ortalama yüzde 80’ini karşılamıştır).”

ı) 23 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan önce gelmek üzere
aşağıdaki başlık ile bu paragraftan sonra gelmek üzere 23A, 23B, 23C, 23D, 23E ve 23F paragrafları
eklenmiştir.

“Gelecekteki nakit akışlarının tutarı, zamanlaması ve belirsizliği
23. [Silinmiştir]
23A. 23C paragrafı uyarınca muafiyet getirilmediği sürece işletme, finansal tablo kul-

lanıcılarının korunma araçlarının durum ve şartlarını ve bu araçların, işletmenin gelecekteki
nakit akışlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini nasıl etkilediğini değerlendirmelerini
sağlayacak sayısal bilgileri risk kategorileri itibarıyla açıklar. 

23B. 23A paragrafındaki hükümleri karşılamak için işletme, aşağıdaki açıklamalara
ilişkin ayrıntılı bilgi sunar:

(a) Korunma aracının nominal tutarının zamanlamasına ilişkin bir profil ve
(b) Mümkün olması durumunda, korunma aracının ortalama fiyatı veya oranı (örneğin

işlem fiyatı veya forward fiyatı).
23C. Korunma aracının ve korunan kalemin sürekli değişmesi nedeniyle korunma iliş-

kisinin sürekli yenilenmesi (ilişkiye son verilmesi ve yeniden başlanması) durumunda (diğer
bir ifadeyle işletmenin, TFRS 9’un B6.5.24(b) paragrafındaki örnekte belirtildiği gibi, riskin
ve riskin yönetilmesinde kullanılan korunma aracının uzun süre aynı kalmadığı dinamik bir
süreç kullanması durumunda), işletme:

(a) 23A ve 23B paragraflarında belirtilen açıklamaların yapılmasından muaftır.
(b) Aşağıdakileri açıklar:
(i) Söz konusu korunma ilişkileriyle ilgili nihai risk yönetim stratejisinin ne olduğu

hakkında bilgiler,
(ii) Korunma muhasebesi uygulayarak ve söz konusu korunma ilişkilerini tanımlayarak,

risk yönetim stratejisini nasıl yansıttığına ilişkin bir açıklama ve
(iii) İşletmenin korunma ilişkisiyle ilgili sürecinin bir parçası olarak, söz konusu ko-

runma ilişkisine ne sıklıkla son verildiği ve yeniden başlandığına dair bir gösterge.
23D. İşletme risk kategorileri itibarıyla, korunma ilişkisi boyunca bu ilişkiyi etkilemesi

beklenen korunma etkinsizliğinin kaynakları hakkında bir açıklama yapar.
23E. Bir korunma ilişkisinde korunma işleminin etkinsizliğine ilişkin diğer kaynakların

ortaya çıkması durumunda işletme, risk kategorileri itibarıyla bu kaynakları açıklar ve ortaya
çıkan korunma etkinsizliğini tanımlar. 

23F. Nakit akış değişkenliğinden korunma işlemi söz konusu olduğunda işletme, önceki
dönemde korunma muhasebesinin uygulandığı ancak artık gerçekleşmesi beklenmeyen tahmini
işlemler hakkında açıklama yapar.”
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i) 24 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan önce gelmek üzere
aşağıdaki başlık ile bu paragraftan sonra gelmek üzere 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F ve 24G
paragrafları ve ilgili başlıklar eklenmiştir.

“Korunma muhasebesinin finansal durum ve performans üzerindeki etkileri
24. [Silinmiştir]
24A. İşletme, her bir korunma işlemi türü için (gerçeğe uygun değer değişiminden ko-

runma, nakit akış değişkenliğinden korunma veya yurtdışı işletmedeki net yatırım riskinden
korunma), korunma aracı olarak tanımlanan kalemlere ilişkin aşağıdaki tutarları, risk kategorisi
itibarıyla ayrı olarak tablo şeklinde açıklar: 

(a) Korunma aracının defter değeri (finansal varlıklar, finansal yükümlülüklerden ayrı
olarak gösterilir),

(b) Finansal durum tablosundaki, korunma aracını içeren ana hesap kalemi, 
(c) İlgili dönemde korunma etkinsizliğinin finansal tablolara alınması için esas teşkil

eden korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki değişim ve
(d) Korunma araçlarının nominal tutarı (ton veya metreküp gibi miktarlar da dâhil).
24B. İşletme, korunma işlemi türleri için, korunan kalemlere ilişkin aşağıdaki tutarları,

risk kategorisi itibarıyla ayrı olarak tablo şeklinde açıklar: 
(a) Gerçeğe uygun değer değişiminden korunma işlemlerinde:
(i) Finansal tablolara alınan korunan kalemin defter değeri (varlıklar, yükümlülüklerden

ayrı olarak sunulmak suretiyle), 
(ii) Finansal tablolara alınan korunan kalemin defter değerine dâhil edilen, korunan ka-

leme ilişkin gerçeğe uygun değer değişiminden korunma işlemine yönelik düzeltmelerin bi-
rikmiş tutarı (varlıklar, yükümlülüklerden ayrı olarak sunulmak suretiyle),

(iii) Finansal durum tablosundaki, korunan kalemi içeren ana hesap kalemi,
(iv) İlgili dönemde korunma etkinsizliğinin finansal tablolara alınması için esas teşkil

eden korunan kalemin değerindeki değişim,
(v) TFRS 9’un 6.5.10 paragrafı uyarınca korunma işleminden kaynaklanan kazanç ve

kayıplar için düzeltilmesine son verilen herhangi bir korunan kalem için, gerçeğe uygun değer
değişiminden korunma işlemine yönelik düzeltmelerin birikmiş tutarının finansal durum tab-
losunda kalan kısmı.

(b) Nakit akış değişkenliğinden korunma ve yurtdışı işletmedeki net yatırım riskinden
korunma işlemlerinde:

(i) İlgili dönemde korunma etkinsizliğinin finansal tablolara alınması için esas teşkil
eden korunan kalemin değerindeki değişim (diğer bir ifadeyle, nakit akış değişkenliğinden ko-
runma işleminde TFRS 9’un 6.5.11(c) paragrafı uyarınca finansal tablolara alınacak korunma
etkinsizliğinin belirlenmesinde kullanılan değer değişimleri),

(ii) TFRS 9’un 6.5.11 ve 6.5.13(a) paragrafları uyarınca muhasebeleştirilen, devam
eden korunma işlemlerine ilişkin nakit akış değişkenliğinden korunma fonunda ve yabancı para
çevrim farkı fonundaki bakiyeler ve 

(iii) Korunma muhasebesinin artık uygulanmayacağı korunma ilişkilerine ilişkin, nakit
akış değişkenliğinden korunma fonunda ve yabancı para çevrim farkı fonundaki bakiyeler.

24C. İşletme, korunma işlemi türleri için, aşağıdaki tutarları, risk kategorisi itibarıyla
ayrı olarak tablo şeklinde açıklar: 

(a) Gerçeğe uygun değer değişiminden korunma işlemlerinde:
(i) Kâr veya zararda (veya işletmenin TFRS 9’un 5.7.5 paragrafı uyarınca gerçeğe uy-

gun değer değişimlerini diğer kapsamlı gelirde sunmayı tercih ettiği özkaynak aracına ilişkin
korunma işleminde diğer kapsamlı gelirde) finansal tablolara alınan korunma etkinsizliği -
diğer bir ifadeyle korunma aracı ve korunan kalemden kaynaklanan kazanç veya kayıplar ara-
sındaki fark ve 
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(ii) Kapsamlı gelir tablosundaki, finansal tablolara alınan korunma etkinsizliğini içeren
ana hesap kalemi. 

(b) Nakit akış değişkenliğinden korunma ve yurtdışı işletmedeki net yatırım riskinden
korunma işlemlerinde:

(i) Diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara alınan korunma işleminden kaynaklanan
raporlama dönemindeki kazanç veya kayıplar,

(ii) Kâr veya zararda finansal tablolara alınan korunma etkinsizliği, 
(iii) Kapsamlı gelir tablosundaki, finansal tablolara alınan korunma etkinsizliğini içeren

ana hesap kalemi,
(iv) Yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak (bakınız: TMS 1) nakit akış değişkenli-

ğinden korunma fonundan veya yabancı para çevrim farkı fonundan kâr veya zarara aktarılarak
yeniden sınıflandırılan tutar (korunma muhasebesinin daha önce uygulandığı ancak korunmaya
konu olan gelecekteki nakit akışlarının artık gerçekleşmesinin beklenmediği tutarlar ile korunan
kalem kâr veya zararı etkilediği için transfer edilen tutarlar farklılaştırılarak),

(v) Kapsamlı gelir tablosundaki, yeniden sınıflandırma düzeltmesini (bakınız: TMS 1)
içeren ana hesap kalemi ve

(vi) Net pozisyonlara yönelik korunma işlemlerinde, korunma işleminden kaynaklanan
ve kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir ana hesap kaleminde finansal tablolara alınan kazanç veya
kayıplar (bakınız: TFRS 9’un 6.6.4 paragrafı).

24D. 23C paragrafındaki muafiyetin uygulandığı korunma ilişkileri hacminin, dönem-
deki normal ilişki hacmini temsil etmemesi durumunda (diğer bir ifadeyle raporlama tarihindeki
ilişki hacminin dönem boyunca gerçekleşen ilişki hacmini yansıtmaması durumunda) işletme,
bu durumu ve bu hacimlerin normal hacimleri temsil etmediğine ilişkin değerlendirmesinin
nedenini açıklar.

24E. TMS 1 uyarınca işletme, aşağıdaki hususlar birlikte ele alındığında; 
(a) Asgari olarak, TFRS 9’un 6.5.11(d)(i) ve (d)(iii) paragrafları uyarınca muhasebe-

leştirilen tutarların yanı sıra, 24C(b)(i) ve (b)(iv) paragraflarındaki açıklamalara ilişkin tutarları
ayrıştıran,

(b) İşletmenin, bir opsiyonun zaman değerini TFRS 9’un 6.5.15 paragrafı uyarınca mu-
hasebeleştirmesi durumunda, korunan kalemle ilgili bir korunma işlemine yönelik opsiyonların
zaman değeriyle ilgili tutarlar ile korunan kalemle ilgili bir dönemin korunmasına yönelik op-
siyonların zaman değeriyle ilgili tutarları ayrıştıran ve

(c) İşletmenin forward sözleşmelerinin forward unsurlarını ve finansal araçların döviz
bazlı farkını, TFRS 9’un 6.5.16 paragrafı uyarınca muhasebeleştirmesi durumunda, forward
sözleşmesinin forward unsuruyla ilgili tutarlarla, korunan kalemle ilgili bir işlemin korunması
amacıyla kullanılan finansal araçlara ilişkin döviz bazlı farkı ve forward sözleşmesinin forward
unsuruyla ilgili tutarlarla, korunan kalemle ilgili bir dönemin korunması amacıyla kullanılan
finansal araçlara ilişkin döviz bazlı farkı ayrıştıran

özkaynağın her bir bileşenine ilişkin bir mutabakat ve diğer kapsamlı gelire ilişkin bir
analiz sunar.

24F. İşletme, 24E paragrafındaki bilgileri risk kategorilerine göre ayrı olarak açıklar.
Riske göre yapılan bu ayrıştırma, dipnotlarda sunulabilir. 

Temerrüt tutarının gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen
olarak tanımlanması seçeneği

24G. Bir finansal araca ilişkin kredi riskini yönetmek amacıyla bir kredi türevini kul-
landığı için, bu finansal aracın tamamını veya bir kısmını, gerçeğe uygun değer değişimi kâr
veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlaması durumunda işletme, aşağıdakileri açıklar:

(a) TFRS 9’un 6.7.1 paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara
yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanan finansal araçlara ilişkin kredi riskini yönetmek amacıyla
kullanılan kredi türevleri için, her bir nominal tutarın ve dönem başı ve dönem sonundaki ger-
çeğe uygun değerin mutabakatı,
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(b) TFRS 9’un 6.7.1 paragrafı uyarınca, bir finansal aracın tamamının veya bir kısmının,
gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanmasından
kaynaklanan ve kâr veya zarara yansıtılan kazanç veya kayıp ve

(c) Bir finansal aracın, tamamının veya bir kısmının, gerçeğe uygun değer değişimi kâr
veya zarara yansıtılarak ölçülmesine son verilmesi durumunda, TFRS 9’un 6.7.4 paragrafı uya-
rınca söz konusu finansal aracın yeni defter değeri hâline gelen gerçeğe uygun değeri ve ilgili
nominal veya anapara tutarı (işletmenin, TMS 1 uyarınca karşılaştırmalı bilgi sunması dışında,
bu açıklamayı sonraki dönemlerde yapmaya devam etmesine gerek yoktur).”

j) 28, 29 ve 30 uncu paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“28. Bazı durumlarda, gerçeğe uygun değerin, aktif bir piyasadaki özdeş bir varlık veya

yükümlülüğün (seviye 1 girdisi) kotasyon fiyatıyla ya da sadece gözlemlenebilir piyasalardaki
bilgilerin kullanıldığı bir değerleme yöntemiyle belirlenememesi (bakınız: TFRS 9, B5.1.2A
paragrafı) nedeniyle işletme, bir finansal varlık veya yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara
alırken finansal tablolara bir kazanç veya kayıp yansıtmaz. Bu tür durumlarda işletme, finansal
varlık veya yükümlülük sınıfı itibarıyla aşağıdakileri açıklar:

(a) Piyasa katılımcılarının, varlık veya yükümlülüğü fiyatlandırırken göz önünde bu-
lunduracakları faktörlerdeki (zaman faktörü dâhil) değişiklikleri yansıtmak amacıyla, ilk defa
finansal tablolara alma sırasındaki gerçeğe uygun değer ile işlem fiyatı arasındaki farkın, kâr
veya zararda finansal tablolara alınmasına ilişkin muhasebe politikası (bakınız: TFRS 9,
B5.1.2A(b) paragrafı).

(b) Dönem başında ve sonunda henüz kâr veya zararda finansal tablolara alınmamış
olan toplam fark ve bu farkın hesap bakiyesinde meydana gelen değişikliklerin mutabakatı.

(c) Gerçeğe uygun değeri destekleyici nitelikteki kanıta ilişkin bir tanımlama da dâhil
olmak üzere, işletme tarafından işlem fiyatının, gerçeğe uygun değerin en iyi kanıtı olarak de-
ğerlendirilmemesinin nedeni.

29. Aşağıdaki durumlarda gerçeğe uygun değerin açıklanması gerekmez:
(a) Örneğin kısa vadeli ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlar için, defter de-

ğerinin gerçeğe uygun değere yeterince yakın olduğu durumlar,
(b) [Silinmiştir]
(c) İçerdiği isteğe bağlı katılım özelliğinin (TFRS 4’te açıklanan şekilde) gerçeğe uygun

değeri güvenilir olarak ölçülemeyen sözleşmeler.
(d) “-”
30. 29(c) paragrafında belirtilen durumlarda işletme, finansal tablo kullanıcılarının söz

konusu sözleşmelerin defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki muhtemel farklılıkların
düzeyi hakkında değerlendirmede bulunabilmelerine yardımcı olacak bilgiyi açıklar. Söz ko-
nusu bilgi aşağıdakileri içerir:

(a) Söz konusu araçların gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemediği için bun-
ların gerçeğe uygun değeri hakkında bilgi verilemediği,

(b) Söz konusu finansal araçlara, bunların defter değerine ve gerçeğe uygun değerlerinin
neden güvenilir olarak ölçülemediğine ilişkin bir açıklama,

(c) Söz konusu araçların piyasası hakkında bilgi,
(d) İşletmenin söz konusu finansal araçları elden çıkarma niyetinde olup olmadığı ve

nasıl elden çıkaracağı hakkında bilgi ve
(e) Gerçeğe uygun değeri önceden güvenilir olarak ölçülemeyen finansal araçların fi-

nansal tablo dışı bırakılması durumunda, anılan husus ve finansal tablo dışı bırakıldığı zamanki
defter değeri ile finansal tablolara alınan kazanç veya kayıp tutarı.” 

k) 35 inci paragrafından sonra gelen “Kredi riski” başlığından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki başlık ile 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 35G, 35H, 35I, 35J, 35K, 35L, 35M ve 35N
paragrafları ve ilgili başlıklar eklenmiştir. 
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“Kapsam ve amaçlar 
35A. İşletme, TFRS 9’da yer alan değer düşüklüğü hükümlerinin uygulandığı finansal

araçlara, 35F–35N paragraflarındaki açıklama hükümlerini uygular. Ancak:
(a) Ticari alacaklar, sözleşme varlıkları ve kira alacaklarının, vadesi 30 günden fazla

geçmişken yeniden yapılandırılmaları durumunda, bunlardan TFRS 9’un 5.5.15 paragrafı uya-
rınca ömür boyu beklenen kredi zararları finansal tablolara alınanlara 35J(a) paragrafı uygulanır
ve

(b) 35K(b) paragrafı kira alacaklarına uygulanmaz.
35B. 35F–35N paragrafları uyarınca yapılan kredi riski açıklamaları, finansal tablo kul-

lanıcılarının, kredi riskinin, gelecekteki nakit akışlarının tutarı, zamanlaması ve belirsizliği
üzerindeki etkisini anlamalarını sağlar. Bu amaca ulaşmak için, kredi riskine ilişkin açıklama-
larda aşağıdakiler sunulur:

(a) Beklenen kredi zararlarının ölçümünde kullanılan yöntem, varsayım ve bilgiler de
dâhil olmak üzere, işletmenin kredi risk yönetimi uygulamaları ve bu uygulamaların, beklenen
kredi zararlarının finansal tablolara alınması ve ölçümüyle nasıl ilişkilendirildiği hakkında bil-
giler,

(b) Beklenen kredi zararlarının tutarındaki değişiklikler ve bu değişikliklerin sebepleri
de dâhil olmak üzere, finansal tablo kullanıcılarının, finansal tablolardaki beklenen kredi za-
rarlarından kaynaklanan tutarları değerlendirebilmesini sağlayacak nicel ve nitel bilgiler ve

(c) Önemli kredi riski yoğunlaşmaları da dâhil olmak üzere, işletmenin maruz kaldığı
kredi riskleriyle ilgili bilgiler (bir başka ifadeyle, işletmenin finansal varlıklarındaki ve kredinin
uzatılmasına ilişkin taahhütlerindeki kredi riskleri).

35C. Bilginin finansal tablolardan, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal
tablolarıyla aynı şart ve zamanlarda ulaşabildiği yönetim görüşü veya risk raporu gibi diğer
bazı belgelere çapraz referans yoluyla dahil edilmesi şartıyla, işletmenin daha önce başka bir
yerde sunulan bilgiyi tekrar etmesine gerek yoktur. Çapraz referans yoluyla dahil edilen bilgiler
olmadan finansal tablolar eksik sayılır.

35D. 35B paragrafındaki amaçların karşılanması için işletme (aksi belirtilmedikçe),
hangi detayda açıklama yapılacağına, açıklama hükümlerinin faklı alanlarına ne ölçüde vurgu
yapılacağına, uygun toplulaştırma ve ayrıştırma seviyesine ve finansal tablo kullanıcılarının
açıklanan sayısal bilgileri değerlendirmeleri için ilâve açıklamalara ihtiyaç duyup duymaya-
cağına karar verir. 

35E. 35F–35N paragrafları uyarınca yapılan açıklamaların 35B paragrafındaki amaç-
ların karşılanması için yetersiz olması durumunda işletme, bu amaçları karşılayacak yeterli
ilâve bilgiyi açıklar.

Kredi risk yönetimi uygulamaları
35F. İşletme kredi risk yönetimi uygulamalarını ve bu uygulamaların beklenen kredi

zararlarının finansal tablolara alınması ve ölçümüyle ne ölçüde ilişkili olduğunu açıklar. Bu
amacı yerine getirmek için işletme, finansal tablo kullanıcılarının aşağıda belirtilen hususları
anlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayacak bilgileri açıklar:

(a) İşletme, ilk defa finansal tablolara almadan bu yana, finansal araçlardaki kredi ris-
kinin önemli ölçüde artıp artmadığını nasıl belirlediğini aşağıdakilerle birlikte açıklar:

(i) TFRS 9’un 5.5.10 paragrafı uyarınca, TFRS 9’un uygulandığı finansal araç sınıfları
da dâhil olmak üzere finansal araçların düşük kredi riskine sahip olduğunun değerlendirilmesi
hâlinde bu değerlendirmenin nasıl yapıldığı ve

(ii) Finansal varlıkların vadesi 30 günü aştığında, ilk defa finansal tablolara almadan
bu yana kredi riskinde önemli bir artış olduğuna ilişkin TFRS 9’un 5.5.11 paragrafında yer
alan ön kabulün aksinin iddia edilmesi hâlinde bunun nasıl yapıldığı,
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(b) İşletmenin temerrüt tanımı (bu tanımı seçme gerekçeleriyle birlikte),
(c) Beklenen kredi zararlarının toplu olarak ölçülmesi durumunda finansal araçların na-

sıl gruplandırıldığı,
(d) İşletmenin kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıkları nasıl belirlediği,
(e) İşletmenin kayıttan düşme politikası (finansal varlıkların geri kazanılmasına ilişkin

makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin göstergeler ve kayıttan düşülmüş ancak halen uy-
gulamaya koyulabilen finansal varlıklara ilişkin politikalar da dâhil) ve

(f) Aşağıdakiler dâhil olmak üzere, finansal varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akışla-
rının yeniden yapılandırılması için TFRS 9’un 5.5.12 paragrafındaki hükümlerin nasıl uygu-
landığı:

(i) Zarar karşılığı, ömür boyu beklenen kredi zararı üzerinden ölçülen yeniden yapılan-
dırılmış bir finansal varlığa ilişkin kredi riskinin, TFRS 9’un 5.5.5 paragrafı uyarınca 12 aylık
beklenen kredi zararına eşit bir tutardan ölçülecek şekilde düzelip düzelmediğinin işletme ta-
rafından nasıl belirlendiği ve

(ii) (i) bendinde belirtilen kıstası karşılayan finansal varlıklara ilişkin zarar karşılığının,
sonraki dönemde ne ölçüde TFRS 9’un 5.5.3 paragrafı uyarınca ömür boyu beklenen kredi za-
rarı üzerinden yeniden ölçüldüğünün işletme tarafından nasıl izlendiği. 

35G. İşletme TFRS 9’un 5.5 Bölümündeki hükümleri uygulamak için kullanılan girdi-
leri, varsayımları ve tahmin tekniklerini açıklar. Bu amaçla işletme aşağıdakileri açıklar:

(a) Aşağıdakiler için kullanılan girdiler, varsayımlar ve tahmin tekniklerinin esası:
(i) 12 aylık ve ömür boyu beklenen kredi zararlarının ölçümü,
(ii) Finansal araçlardaki kredi riskinin ilk defa finansal tablolara almadan bu yana önem-

li ölçüde artıp artmadığının belirlenmesi,
(iii) Bir finansal varlığın kredi değer düşüklüğüne uğramış bir finansal varlık olup ol-

madığının belirlenmesi.
(b) Makroekonomik bilgilerin kullanımı dâhil, ileriye yönelik bilginin beklenen kredi

zararlarının belirlenmesine nasıl dâhil edildiği ve
(c) Tahmin tekniklerindeki ya da raporlama dönemi boyunca yapılan önemli varsayım-

lardaki değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri.
Beklenen kredi zararlarından kaynaklanan tutarlar hakkında nicel ve nitel bilgiler
35H. İşletme, zarar karşılıklarındaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin nedenlerini

açıklamak için, finansal araç sınıfları itibarıyla, zarar karşılıklarının açılış bakiyeleri ile kapanış
bakiyeleri arasındaki mutabakatı, dönem boyunca aşağıdakilere ilişkin değişiklikleri ayrı gös-
termek suretiyle bir tabloda sunar:

(a) 12 aylık beklenen kredi zararlarına eşit tutarda ölçülen zarar karşılıkları,
(b) Aşağıdakiler için ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit tutarda ölçülen zarar

karşılıkları:
(i) İlk defa finansal tablolara almadan bu yana kredi riskinin önemli ölçüde arttığı ancak

kredi değer düşüklüğüne uğramamış finansal araçlar,
(ii) Raporlama tarihinde kredi değer düşüklüğüne uğramış (ancak satın alındığında ya

da oluşturulduğunda kredi değer düşüklüğüne uğramamış) finansal varlıklar ve
(iii) Zarar karşılıkları TFRS 9’un 5.5.15 paragrafı uyarınca ölçülen ticari alacaklar, söz-

leşme varlıkları ve kira alacakları.
(c) Satın alındığında ya da oluşturulduğunda kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal

varlıklar. Söz konusu mutabakata ek olarak işletme, raporlama döneminde ilk defa finansal
tablolara alınan finansal varlıklara ilişkin indirgenmemiş beklenen kredi zararlarının, ilk defa
finansal tablolara alınırken toplam tutarını açıklar.
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35I. İşletme, finansal tablo kullanıcılarının 35H paragrafı uyarınca açıklanan zarar kar-
şılıklarındaki değişiklikleri anlamalarını sağlamak için, dönem boyunca finansal araçların brüt
defter değerinde meydana gelen önemli değişikliklerin, zarar karşılığındaki değişikliklere ne
ölçüde sebep olduğu hakkında açıklama yapar. Bu açıklama, 35H(a)-(c) paragrafında belirtilen
şekilde zarar karşılığını yansıtan finansal araçlar için ayrı olarak yapılır ve ilgili nicel ve nitel
bilgileri içerir. Zarar karşılığında değişikliğe sebep olan finansal araçların brüt defter değerin-
deki değişikliklere aşağıdakiler örnek verilebilir:

(a) Raporlama döneminde oluşturulan ya da edinilen finansal araçlar sebebiyle meydana
gelen değişiklikler,

(b) TFRS 9 uyarınca finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılmasıyla sonuçlanma-
yan sözleşmeye bağlı nakit akışlarının yeniden yapılandırılması,

(c) Raporlama döneminde finansal tablo dışı bırakılan finansal araçlar (kayıttan düşü-
lenler dâhil)  sebebiyle meydana gelen değişiklikler ve

(d) Zarar karşılıklarının, 12 aylık beklenen kredi zararları veya ömür boyu beklenen
kredi zararları üzerinden ölçülüp ölçülmemesinden kaynaklanan değişiklikler.

35J. İşletme, finansal tablo kullanıcılarının, finansal varlıkların finansal tablo dışı bı-
rakma sonucunu doğurmayan, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının yeniden yapılandırılmasının
niteliği ve etkisi ile bu yeniden yapılandırmanın beklenen kredi zararlarının ölçümü üzerindeki
etkisini anlamalarını sağlamak için aşağıdakileri açıklar:

(a) Yeniden yapılandırma öncesi itfa edilmiş maliyet ve zarar karşılığı ömür boyu bek-
lenen kredi zararlarına eşit bir tutarda ölçülürken, raporlama döneminde sözleşmeye bağlı nakit
akışları yeniden yapılandırılmış olan finansal varlıklar için finansal tablolara alınan net yeniden
yapılandırma kazanç veya kaybı ve 

(b) İlk kez finansal tablolara alınmasından, zarar karşılığı ömür boyu beklenen kredi
zararlarına eşit bir tutarda ölçüldüğü zamana kadar yeniden yapılandırılmış olan ve zarar kar-
şılıkları, raporlama dönemi boyunca 12 aylık beklenen kredi zararları üzerinden ölçülecek şe-
kilde değişen finansal varlıkların raporlama dönemi sonundaki brüt defter değeri.

35K. İşletme, finansal tablo kullanıcılarının, teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağ-
layan diğer araçların, beklenen kredi zararlarından kaynaklanan tutarlar üzerindeki etkisini an-
lamalarını sağlamak için finansal araç sınıfları itibarıyla aşağıdaki hususları açıklar:

(a) Elde tutulan herhangi bir teminat veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer
araçlar (örneğin, TMS 32 uyarınca netleştirme için gerekli niteliği taşımayan netleştirme an-
laşmaları) dikkate alınmaksızın, raporlama dönemi sonundaki azami kredi riskini en iyi yan-
sıtan tutar,

(b) Aşağıdaki hususları içerecek şekilde, ipotek olarak elde tutulan teminatlara ve kredi
güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçlara ilişkin bir açıklama:

(i) Elde tutulan teminatların niteliği ve türü,
(ii) Raporlama döneminde, işletmenin teminat politikalarında meydana gelen değişik-

likler veya teminatın kredi kalitesindeki bozulma sonucunda, teminatın veya kredi güvenilir-
liğinde artış sağlayan diğer araçların kalitesinde meydana gelen önemli değişiklikler ve

(iii) Teminat sebebiyle işletmenin finansal tablolara zarar karşılığı yansıtmadığı finansal
araçlar hakkında bilgi.

(c) Raporlama tarihinde kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar için ipotek
olarak elde tutulan teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçlar hakkında sa-
yısal bilgiler (örneğin, teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçların kredi ris-
kini azaltma derecesine ilişkin sayısal bilgiler).

35L. İşletme, raporlama döneminde kayıttan düşülmüş ancak halen uygulamaya koyu-
labilen finansal varlıklara ilişkin sözleşmeye bağlı bakiye tutarını açıklar. 
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Kredi riskine maruz kalma
35M. İşletme, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maruz kaldığı risk düzeyini de-

ğerlendirmelerini ve önemli kredi riski yoğunlaşmalarını anlamalarını sağlamak için, finansal
varlıkların brüt defter değerini ve kredi taahhütleri ile finansal teminat sözleşmelerindeki kredi
riskini, kredi riski derecelendirme notu itibarıyla açıklar. Bu bilgiler, aşağıda yer alan finansal
araçlar için ayrı olarak sunulur:

(a) Zarar karşılıkları, 12 aylık beklenen kredi zararlarına eşit tutarda ölçülen finansal
araçlar,

(b) Zarar karşılıkları, ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit tutarda ölçülen ve
(i) İlk defa finansal tablolara almadan bu yana kredi riskinin önemli ölçüde arttığı ancak

kredi değer düşüklüğüne uğramamış olan finansal araçlar,
(ii) Raporlama tarihinde kredi değer düşüklüğüne uğramış (ancak satın alındığında ya

da oluşturulduğunda kredi değer düşüklüğüne uğramamış) finansal varlıklar ve
(iii) Zarar karşılıkları TFRS 9’un 5.5.15 paragrafı uyarınca ölçülen ticari alacaklar, söz-

leşme varlıkları ve kira alacakları.
(c) Satın alındığında ya da oluşturulduğunda kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal

varlıklar.
35N. İşletmenin TFRS 9’un 5.5.15 paragrafını uyguladığı ticari alacaklar, sözleşme

varlıkları ve kira alacakları için 35M paragrafı uyarınca sunulan bilgiler bir karşılık matrisine
dayanabilir (bakınız: TFRS 9’un B5.5.35 paragrafı).”

l) 36 ve 37 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“36. İşletme, bu TFRS kapsamında olan ancak TFRS 9’un değer düşüklüğü hükümle-

rinin uygulanmadığı bütün finansal araçlar için finansal araç sınıfları itibarıyla aşağıdakileri
açıklar:

(a) Elde tutulan herhangi bir teminat veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer
araçlar (örneğin, TMS 32 uyarınca netleştirme için gerekli niteliği taşımayan netleştirme an-
laşmaları) dikkate alınmaksızın, raporlama dönemi sonundaki azami kredi riskini en iyi yan-
sıtan tutar. Defter değeri azami kredi riskini en iyi şekilde yansıtan finansal araçlar için bu açık-
lamanın yapılmasına gerek yoktur.

(b) İpotek olarak elde tutulan teminatlara ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer
araçlara ilişkin bir açıklama ve azami kredi riskini ((a) bendi uyarınca açıklanan ya da bir fi-
nansal aracın defter değeri tarafından yansıtılan) en iyi şekilde yansıtan tutar bakımından, bun-
ların finansal etkileri (örneğin, teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçların
kredi riskini azaltma derecesine ilişkin sayısal bilgiler).

(c) [Silinmiştir]
(d) [Silinmiştir]
37. [Silinmiştir]”
m) 42C, 42D ve 42E paragrafları ile 42D ve 42E paragraflarından önce gelen başlıklar

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“42C. 42E-42H paragraflarında yer alan açıklama hükümlerinin uygulanması açısından,

işletmenin, devir işleminin bir parçası olarak, devredilen finansal varlığın yapısında var olan
sözleşmeye bağlı hakları veya mükellefiyetleri elinde tutması ya da devredilen finansal varlıkla
ilgili sözleşmeye bağlı yeni hak veya mükellefiyetleri elde etmesi durumunda, devredilen fi-
nansal varlıkla devam eden bir ilişkisi vardır. 42E-42H paragraflarındaki açıklama hükümle-
rinin uygulanması açısından, aşağıdaki hususlar devam eden bir ilişki teşkil etmezler:

(a) Yasal bir işlem sonu bir devir işlemini geçersiz kılabilecek makul olma, dürüstlük
ve dürüst iş yapma kavramları ile hileli bir devir işlemiyle ilgili normal sunumlar ve garanti-
ler,
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(b) Sözleşme fiyatı (veya işlem fiyatı) gerçeğe uygun değerine eşit olan bir devredilen
varlığı yeniden edinmek amacıyla yapılan forward ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer sözleş-
meler veya 

(c) İşletmenin, bir finansal varlığın nakit akışlarını elde etmek amacıyla sözleşmeye
bağlı haklarını elinde bulundurduğu fakat aynı zamanda sözleşmeye bağlı olarak bir veya birden
fazla işletmeye nakit akışlarını ödeme mükellefiyetini üstlendiği ve TFRS 9’un 3.2.5(a)-(c) pa-
ragraflarındaki şartların karşılandığı bir anlaşma.

Tamamıyla finansal tablo dışı bırakılmayan devredilen finansal varlıklar
42D. İşletme finansal varlıklarını, tamamı veya bir kısmı finansal tablo dışı bırakılma

şartlarını karşılamayacak şekilde devretmiş olabilir. 42B(a) paragrafındaki amaçların karşılan-
ması için işletme, her raporlama tarihinde, tamamıyla finansal tablo dışı bırakılmamış olan
devredilen finansal varlıkların her bir sınıfı için aşağıdaki hususları açıklar:

(a) Devredilen varlıkların niteliği.
(b) İşletmenin sahipliğe ilişkin olarak maruz kaldığı risk ve getirilerin niteliği.
(c) Raporlayan işletmenin devrettiği varlıkların kullanımına ilişkin devir işleminden

kaynaklanan kısıtlamalar da dahil olmak üzere, devredilen varlıklar ve bunlarla ilgili yüküm-
lülükler arasındaki ilişkinin niteliğinin tanımı.

(d) İlgili yükümlülük tarafının (taraflarının) yalnızca devredilen varlıklara rücu etme
hakkı bulunduğunda, devredilen varlıkların gerçeğe uygun değerini, ilgili yükümlülüklerin ger-
çeğe uygun değerini ve net pozisyonunu (devredilen varlıkların gerçeğe uygun değeri ile ilgili
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark) düzenleyen tablo.

(e) İşletmenin devredilen varlıkların tamamını finansal tablolara almaya devam etmesi
hâlinde, devredilen varlıklar ve ilgili yükümlülüklerin defter değerleri. 

(f) İşletmenin, devam eden ilişkisi ölçüsünde varlıkları finansal tabloya almaya devam
etmesi hâlinde (bakınız: TFRS 9’un 3.2.6(c)(ii) ve 3.2.16 paragrafları), başlangıçtaki varlıkların
devir işleminden önceki toplam defter değeri, işletmenin finansal tabloya almaya devam ettiği
varlıkların defter değeri ve ilgili yükümlülüklerin defter değeri.

Tamamıyla finansal tablo dışı bırakılan devredilen finansal varlıklar
42E. Devredilen finansal varlıkları tamamıyla finansal tablo dışı bırakması (bakınız:

TFRS 9’un 3.2.6(a) ve (c)(i) paragrafları) ancak söz konusu varlıklarla devam eden bir ilişki-
sinin bulunması hâlinde işletme, 42B(b) paragrafındaki amaçların karşılanması için devredilen
finansal varlıkların her bir sınıfı için asgari olarak aşağıdaki hususları açıklar:

(a) İşletmenin finansal durum tablosuna yansıtılan ve finansal tablo dışı bırakılan fi-
nansal varlıklardaki devam eden ilgisini gösteren varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ve
söz konusu defter değerinin finansal tablolara alındığı ilgili kalemler.

(b) İşletmenin finansal tablo dışı bırakılan finansal varlıklardaki devam eden ilgisini
gösteren varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri.

(c) İşletmenin finansal tablo dışı bırakılan finansal varlıklardaki devam eden ilgisi ne-
deniyle maruz kaldığı azami zararı en iyi şekilde yansıtan tutar ile maruz kalınan azami zarar
tutarının nasıl belirlendiğini gösteren bilgi.

(d) Finansal tablo dışı bırakılan varlıkları yeniden satın almak için gerekli olacak veya
olabilecek iskonto edilmemiş nakit çıkışları (örneğin, bir opsiyon sözleşmesinde uygulama/kul-
lanım fiyatı) ya da devredilen varlıklara ilişkin olarak devralana ödenecek diğer tutarlar. Nakit
çıkışının değişken olması durumunda, açıklanacak tutarın, her bir raporlama tarihinde mevcut
olan şartlar çerçevesinde belirlenmesi gerekir. 

(e) İşletmenin devam eden ilgisinin sözleşmeye bağlı kalan vadelerini gösteren ve fi-
nansal tablo dışı bırakılan varlıkları yeniden satın almak için gerekli olacak veya olabilecek
iskonto edilmemiş nakit çıkışlarına veya devredilen varlıklara ilişkin devralana ödenecek diğer
tutarlara yönelik vade analizi.
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(f) (a)-(e) bentlerinde gerekli kılınan sayısal açıklamaları açıklayan ve destekleyen ni-
teliksel bilgi.”

n) 42H. paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 42I, 42J, 42K, 42L, 42M, 42N,
42O, 42P, 42Q, 42R ve 42S paragrafları eklenmiştir. 

“TFRS 9’un ilk uygulaması
42I. İşletme, TFRS 9’un ilk kez uygulandığı tarihi içeren raporlama döneminde, ilk uy-

gulama tarihi itibarıyla her bir finansal varlık ve yükümlülük sınıfı için aşağıdaki bilgileri açık-
lar:

(a) TMS 39 veya TFRS 9’un önceki versiyonu uyarınca belirlenmiş başlangıçtaki ölçüm
sınıfı ve defter değeri (işletmenin TFRS 9’u uygulanmak için seçtiği yaklaşımın, farklı hüküm-
ler için birden fazla ilk uygulama tarihi içermesi durumunda),

(b) TFRS 9 uyarınca belirlenmiş yeni ölçüm sınıfı ve defter değeri,
(c) İlk uygulama tarihinde TFRS 9’un işletmenin yeniden tanımlama yapmasını gerek-

tirdiği finansal varlık ve yükümlülükler ile işletmenin yeniden tanımlama yapmayı seçtiği fi-
nansal varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayırarak, finansal durum tablosunda önceden ger-
çeğe uygun değer değişimi kâr veya zarar yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanan ancak artık
bu şekilde tanımlanmayan herhangi finansal varlık veya yükümlülüğün tutarı.

TFRS 9’un 7.2.2 paragrafı uyarınca, işletmenin TFRS 9’u uygulamak için seçtiği yak-
laşıma bağlı olarak geçiş, birden fazla ilk uygulama tarihi içerebilir. Bu nedenle, bu paragraf
birden fazla ilk uygulama tarihinin açıklanması sonucunu doğurabilir. İşletme daha uygun
başka bir formatın olmaması durumunda bu sayısal bilgileri bir tabloda sunar.

42J. İşletme, TFRS 9’un ilk uygulama tarihini içeren raporlama döneminde, kullanıcı-
ların anlamasını mümkün kılan aşağıdaki niteliksel bilgileri açıklar:

(a) TFRS 9’un uygulanması sonucunda sınıflandırması değişen finansal varlıklar için
TFRS 9’un sınıflandırma hükümlerinin nasıl uygulandığı.

(b) İlk uygulama tarihinde finansal varlık veya yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer
değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanmasının veya tanımlama dışı bı-
rakılmasının nedenleri.

TFRS 9’un 7.2.2 paragrafı uyarınca, işletmenin TFRS 9’u uygulamak seçtiği yaklaşıma
bağlı olarak geçiş, birden fazla ilk uygulama tarihi içerebilir. Bu nedenle bu paragraf birden
fazla ilk uygulama tarihinin açıklanması sonucunu doğurabilir. 

42K. İşletmenin TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıklar için sınıflandırma ve ölçüm
hükümlerini ilk kez uyguladığı raporlama döneminde (bir başka ifadeyle işletme, finansal var-
lıklar için TMS 39’dan TFRS 9’a geçtiğinde), TFRS 9’un 7.2.15 paragrafınca gerekli kılındığı
üzere bu TFRS’nin 42L-42O paragraflarında düzenlenen açıklamalar sunulur. 

42L. İşletme, 42K paragrafının gerekli kıldığı durumlarda, aşağıdakileri ayrı olarak
göstermek suretiyle, TFRS 9’un ilk uygulama tarihi itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük-
lerin sınıflandırılmasındaki değişiklikleri açıklar:

(a) TMS 39’a göre belirlenen ölçüm kategorileri temelinde defter değerlerindeki deği-
şiklikler (başka bir ifadeyle, TFRS 9’a geçişte meydana gelen bir ölçüm değişikliğinden kay-
naklanmayan değişiklikler) ve

(b) TFRS 9’a geçişte meydana gelen bir ölçüm değişikliğinden kaynaklanan defter de-
ğerlerindeki değişiklikler.

İşletmenin, TFRS 9’da yer alan sınıflandırma ve ölçüm hükümlerini finansal varlıklar
için ilk defa uyguladığı yıllık hesap döneminden sonra bu paragraftaki açıklamaları yapmasına
gerek yoktur.

42M. İşletme, 42K paragrafının gerekli kıldığı durumlarda, TFRS 9’a geçişin sonucu
olarak; yeniden sınıflandırılan ve böylece itfa edilmiş maliyetinden ölçülmeye başlanan finansal
varlık ve yükümlülükler ile gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen
finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması sonucunda, gerçeğe uygun değer değişimi diğer
kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülmeye başlanan finansal varlıklar için aşağıdakileri açıklar:
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(a) Raporlama dönemi sonunda finansal varlık veya yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değeri ve

(b) Finansal varlık veya yükümlülükler yeniden sınıflandırılmamış olsaydı, raporlama
dönemi süresince kâr veya zararda veya diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara alınacak olan
gerçeğe uygun değer kazanç veya kayıpları.

İşletmenin, TFRS 9’da yer alan sınıflandırma ve ölçüm hükümlerini finansal varlıklar
için ilk defa uyguladığı yıllık hesap döneminden sonra bu paragraftaki açıklamaları yapmasına
gerek yoktur.

42N. İşletme, 42K paragrafının gerekli kıldığı durumlarda, TFRS 9’a geçiş sonucunda,
gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen sınıfı dışında yeniden sınıf-
landırılan finansal varlık ve yükümlülükler için aşağıdakileri açıklar:

(a) İlk uygulama tarihinde belirlenen etkin faiz oranı ve
(b) Finansal tablolara alınan faiz geliri veya gideri.
İşletme, ilk uygulama tarihinde bir finansal varlık veya yükümlülüğün gerçeğe uygun

değerini, yeni brüt defter değeri olarak kabul ederse (bakınız: TFRS 9’un 7.2.11 paragrafı), bu
paragraftaki açıklamalar, varlık veya yükümlülük finansal tablo dışı bırakılana kadar her ra-
porlama döneminde yapılır. Normal şartlarda, işletmenin, TFRS 9’da yer alan sınıflandırma
ve ölçüm hükümlerini finansal varlıklar için ilk defa uyguladığı yıllık hesap döneminden sonra
bu paragraftaki açıklamaları yapmasına gerek yoktur.

42O. İşletmenin 42K-42N paragraflarında belirtilen açıklamaları yapması hâlinde, bu
açıklamalar ve bu Standardın 25’inci paragrafındaki açıklamalar, aşağıdakiler arasındaki mu-
tabakata izin vermelidir:

(a) TMS 39 ve TFRS 9 uyarınca sunulan ölçüm sınıfları ve
(b) Finansal aracın sınıfı.
42P. TFRS 9’un 5.5 Bölümünün ilk uygulanma tarihinde işletme, TMS 39 uyarınca be-

lirlenen kapanış değer düşüklüğü karşılığı ile TMS 37 uyarınca belirlenen karşılıkların, TFRS
9 uyarınca belirlenen açılış zarar karşılığıyla mutabakatını mümkün kılan bilgileri açıklar. Fi-
nansal varlıklar için bu açıklama, TMS 39 ve TFRS 9 uyarınca ilgili finansal varlıkların ölçüm
sınıfları itibarıyla yapılır ve ölçüm sınıfındaki değişikliğin bu tarihteki zarar karşılığı üzerindeki
etkisini ayrıca gösterir.

42Q. İşletmenin, TFRS 9’un ilk uygulama tarihini içeren raporlama döneminde; 
(a) Önceki dönemler için TFRS 9 ve
(b) Cari dönem için TMS 39’un 
sınıflandırma ve ölçüm hükümleri (TFRS 9’un 5.4 ve 5.5 Bölümlerinde yer alan finan-

sal varlıkların itfa edilmiş maliyet ölçümleri ve değer düşüklüğüyle ilgili hükümler dâhil) uya-
rınca raporlanacak olan ana hesap kalemi tutarlarını açıklamasına gerek yoktur.

42R. TFRS 9’un 7.2.4 paragrafı uyarınca, ilk uygulama tarihinde işletmenin, finansal
varlık ilk defa finansal tablolara alınırken geçerli olan durum ve şartlar esas alındığında, TFRS
9’un B4.1.9B - B4.1.9D paragrafları uyarınca paranın değiştirilmiş zaman değeri unsurunu de-
ğerlendirmesi mümkün değilse (TMS 8’de açıklandığı gibi) işletme, TFRS 9’un B4.1.9B -
B4.1.9D paragraflarında yer alan paranın zaman değeri unsurunun değiştirilmesine ilişkin hü-
kümleri dikkate almadan, söz konusu finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerini,
finansal varlık finansal tablo dışı bırakılana kadar, finansal varlık ilk defa finansal tablolara
alınırken geçerli olan durum ve şartları dikkate alarak değerlendirir. 

42S. TFRS 9’un 7.2.5 paragrafı uyarınca, ilk uygulama tarihinde işletmenin, finansal
varlık ilk defa finansal tablolara alınırken geçerli olan durum ve şartlar esas alındığında, TFRS
9’un B4.1.12(c) paragrafı uyarınca erken ödeme özelliğinin gerçeğe uygun değerinin önemsiz
olup olmadığını değerlendirmesi mümkün değilse (TMS 8’de açıklandığı gibi) işletme, TFRS
9’un B4.1.12 paragrafında yer alan erken ödeme özelliğine ilişkin istisnayı dikkate almadan,
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söz konusu finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerini, finansal varlık finansal
tablo dışı bırakılana kadar, finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınırken geçerli olan du-
rum ve şartları dikkate alarak değerlendirir. İşletme, TFRS 9’un B4.1.12 paragrafında yer alan
erken ödeme özelliğine ilişkin istisnayı dikkate almadan, finansal varlık finansal tablo dışı bı-
rakılana kadar, ilk defa finansal tablolara alınırken geçerli olan durum ve şartları dikkate alarak
sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerini değerlendirdiği finansal varlığın raporlama tarihindeki
defter değerini açıklar.” 

o) 44E ve 44F paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“44E. [Silinmiştir]
44F. [Silinmiştir]”
ö) 44H, 44I ve 44J paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“44H-44J. [Silinmiştir]”
p) 44M paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 44N paragrafı eklenmiştir. 
“44N. [Silinmiştir]”
r) 44S, 44T, 44U, 44V ve 44W paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“44S-44W. [Silinmiştir]” 
s) 44X paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 44Y, 44Z ve 44ZA paragrafları ek-

lenmiştir.
“44Y. [Silinmiştir]
44Z. TFRS 9 (2017 Sürümü), 2–5, 8–11, 14, 20, 28–30, 36, 42C–42E paragraflarını,

Ek A’yı ve B1, B5, B9, B10, B22 ve B27 paragraflarını değiştirmiş, 12, 12A, 16, 22–24, 37,
44E, 44F, 44H–44J, 44N, 44S–44W, 44Y, B4 paragraflarını ve Ek D’yi silmiş ve 5A, 10A,
11A, 11B, 12B–12D, 16A, 20A, 21A–21D, 22A–22C, 23A–23F, 24A–24G, 35A–35N, 42I–
42S, 44ZA ve B8A–B8J paragraflarını eklemiştir. TFRS 9 uygulandığında bu değişiklikler de
uygulanır. Bu değişikliklerin, TFRS 9’un ilk defa uygulandığı tarihten önceki dönemler için
sunulan karşılaştırmalı bilgilere uygulanması gerekmemektedir.

44ZA. İşletme, TFRS 9’un 7.1.2 paragrafı uyarınca, 1 Ocak 2018’den önceki yıllık he-
sap dönemleri için, TFRS 9’da yer alan diğer hükümleri uygulamaksızın, yalnızca gerçeğe uy-
gun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal yükümlülüklere ilişkin
kazanç ve kayıpların sunumuna ilişkin olarak TFRS 9’un 5.7.1(c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 ve B5.7.5-
B5.7.20 paragraflarındaki hükümleri erken uygulamayı seçebilir. TFRS 9’un yalnızca bu pa-
ragraflarını uygulamayı seçmesi durumunda işletme, bu durumu açıklar ve bu Standardın 10-
11’inci paragraflarında (TFRS 9 (2011 Sürümü) tarafından değiştirilmiş hâliyle) belirtilen ilgili
açıklamaları süreklilik arz eden bir biçimde sunar.”

ş) Ek A’sında “Kredi riski” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Kredi riski de-
recelendirme notu” tanımı eklenmiştir. 

“Kredi riski derecelendirme notu: Finansal araçta temerrüt oluşması riskine dayana-
rak kredi riskinin derecelendirilmesi.”

t) Ek A’sında “Vadenin geçmesi” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve bu terimden sonra
gelen cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aşağıdaki terimler TMS 32’nin 11’inci paragrafında veya TMS 39’un 9’uncu paragrafında,
TFRS 9’un Ek A bölümünde ya da TFRS 13’ün Ek A bölümünde tanımlanmış ve bu TFRS’de
TMS 32, TMS 39, TFRS 9 ve TFRS 13’te belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır.

• Finansal varlık veya finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyeti
• Sözleşme varlığı
• Kredi-değer düşüklüğüne uğramış finansal varlık
• Finansal tablo dışı bırakma
• Türev ürün
• Temettüler
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• Etkin faiz yöntemi
• Özkaynak aracı
• Beklenen kredi zararları
• Gerçeğe uygun değer
• Finansal varlık
• Finansal teminat sözleşmesi
• Finansal araç
• Finansal yükümlülük
• Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülük
• Tahmini işlem
• Brüt defter değeri
• Korunma aracı
• Ticari amaçla elde tutulan
• Değer düşüklüğü kazanç veya kayıpları
• Zarar karşılıkları
• Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal var-

lıklar
• Yeniden sınıflandırma tarihi
• Normal yoldan alım veya satım”
u) Ek B’sinde yer alan B1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“B1. 6’ncı paragraf, finansal araçların, açıklanan bilgilerin niteliğine uygun bir şekilde

ve ilgili finansal araçların özellikleri de dikkate alınarak sınıflara ayrılmasını gerektirir. 6’ncı
paragrafta belirtilen sınıflar, işletme tarafından belirlendiği için finansal araçların nasıl ölçüle-
ceğini ve gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişimlerin nerede finansal tablolara alına-
cağını belirleyen TFRS 9’da yer alan finansal araç sınıflarından farklıdır.”

ü) Ek B’sinde yer alan B4 paragrafından önceki başlık yürürlükten kaldırılmış, B4 ve
B5 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B4. [Silinmiştir]
B5. 21’inci paragraf, finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ölçüm esası (veya

esasları) ile finansal tabloların anlaşılması için gerekli diğer muhasebe politikalarının açıklan-
masını gerektirir. Finansal araçlar açısından bu açıklamalar, aşağıdaki hususları içerebilir:

(a) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal
yükümlülükler açısından:

(i) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal
yükümlülüklerin niteliği,

(ii) İlk defa finansal tablolara almada söz konusu finansal yükümlülüklerin bu şekilde
tanımlanmasına ilişkin kıstaslar ve

(iii) İşletmenin bu tür bir tanımlamanın yapılması için TFRS 9’un 4.2.2 paragrafında
yer alan şartları nasıl sağladığı.

(aa) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanım-
lanan finansal varlıklar açısından:

(i) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımla-
nan finansal varlıkların niteliği ve 

(ii) İşletmenin bu tür bir tanımlamanın yapılması için TFRS 9’un 4.1.5 paragrafında
yer alan şartları nasıl sağladığı.

(b) [Silinmiştir]
(c) Finansal varlıkların normal yoldan alım veya satım işlemlerinin ticari işlem tarihinde

mi yoksa teslim tarihinde mi muhasebeleştirildiği (bakınız: TFRS 9’un 3.1.2 paragrafı).
(d) [Silinmiştir]
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(e) Her bir finansal araç sınıfı itibarıyla net kazanç veya net kayıpların nasıl belirlendiği
(bakınız: 20(a) paragrafı). Örneğin, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan
kalemlere ilişkin net kazanç veya kayıpların, faiz ya da temettü geliri içerip içermediği.

(f) [Silinmiştir]
(g) [Silinmiştir]
TMS 1’in (2008 yılında yayımlanan) 122’nci paragrafı da, önemli muhasebe politikaları

veya diğer dipnotlarla beraber, muhasebe politikalarının uygulanma sürecinde yönetim tara-
fından varılan ve finansal tablolara alınan tutarlar üzerinde en fazla etkiye sahip olan yargıların
(tahmin içerenler hariç olmak üzere) açıklanmasını işletmeler için zorunlu tutar.” 

v) Ek B’sinde yer alan B8 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki B8A, B8B, B8C,
B8D, B8E, B8F, B8G, B8H, B8I ve B8J paragrafları ile B8A, B8D, B8F, B8H paragraflarından
önceki başlıklar eklenmiştir.

“Kredi risk yönetimi uygulamaları (35F-35G paragrafları)
B8A. 35F(b) paragrafı işletmenin farklı finansal araçlar için temerrüdü nasıl tanımladığı

ve bu tanımları seçmesinin sebebi hakkında açıklama yapmasını gerektirir. TFRS 9’un 5.5.9
paragrafı uyarınca, ömür boyu beklenen kredi zararlarının finansal tablolara alınıp alınmama-
sına ilişkin karar, ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana temerrüt riskinde meydana
gelen artış esas alınarak verilir. Finansal tablo kullanıcılarının, işletmenin TFRS 9’da yer alan
beklenen kredi zararlarına ilişkin hükümleri nasıl uyguladığını anlamasına yardımcı olacak,
işletmenin temerrüt tanımı hakkındaki bilgi aşağıdakileri içerebilir:

(a) Temerrüdün tanımlanmasında dikkate alınan nitel ve nicel faktörler,
(b) Farklı türdeki finansal araçlara farklı tanımlamaların uygulanıp uygulanmadığı ve
(c) Finansal varlıkta meydana gelen bir temerrüt sonrası iyileşme oranı hakkındaki var-

sayımlar (başka bir ifadeyle tahsili mümkün hâle gelen finansal varlık sayısı).
B8B. 35F(f)(ii) paragrafı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin yeniden yapılandır-

ma ve değişiklik politikalarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için, önceden finansal var-
lıklara ilişkin olarak 35F(f)(i) paragrafı uyarınca açıklanan ancak sonraki dönemlerde TFRS
9’un 5.5.3 paragrafı uyarınca ömür boyu beklenen kredi zararına eşit bir tutardan ölçülen zarar
karşılıklarının işletme tarafından ne ölçüde izlendiği hakkındaki bilgilerin açıklanmasını ge-
rektirir. Kullanıcıların yeniden yapılandırılan finansal varlıkların kredi riskinde sonradan mey-
dana gelen artışları anlamalarına yardımcı olacak sayısal bilgiler, 35F(f)(i) paragrafındaki kıs-
tası karşılayan ve zarar karşılıkları, ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan öl-
çülecek şekilde düzeltilen finansal varlıklar (diğer bir ifadeyle kötüleşme oranı) hakkında bilgi
içerebilir. 

B8C. 35G(a) paragrafı, TFRS 9’da yer alan değer düşüklüğü hükümlerini uygulamak
için kullanılan girdiler, varsayımlar ve tahmin tekniklerinin esası hakkında açıklama yapılma-
sını gerektirir. İşletmenin, beklenen kredi zararını ölçmek veya ilk defa finansal tablolara alın-
masından bu yana kredi riskindeki artışın ne kadar olduğuna karar vermek için kullandığı var-
sayım ve girdiler, işletme içi tarihi bilgilerden veya derecelendirme raporlarından elde edilen
bilgileri ve finansal araçların beklenen ömrü ve teminatın satılmasının zamanlaması hakkındaki
varsayımları içerebilir.   

Zarar karşılığındaki değişiklikler (35H paragrafı)
B8D. İşletmenin, 35H paragrafı uyarınca, raporlama dönemi süresince zarar karşılığında

meydana gelen değişikliklerin sebebini açıklaması gerekir. Zarar karşılığının açılış bakiyesi
ile kapanış bakiyesi arasında yapılan mutabakata ek olarak, değişiklik hakkında kısa bir açık-
lamanın yapılması gerekebilir. Bu açıklamada, raporlama dönemi süresince zarar karşılığında
meydana gelen değişikliklerin sebebinin aşağıdakileri de içeren bir analizi yer alabilir:

(a) Portföyün yapısı,
(b) Satın alınan veya oluşturulan finansal araçların hacmi ve
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(c) Beklenen kredi zararlarının ciddiyeti.
B8E. Kredi taahhütleri ve finansal teminat sözleşmeleri için zarar karşılığı, karşılık ola-

rak finansal tablolara alınır. İşletme, finansal varlıklara ilişkin zarar karşılığındaki değişiklikler
hakkındaki bilgileri, kredi taahhütleri ve finansal teminat sözleşmelerine ilişkin zarar karşılık-
larındaki değişikliklerden ayrı olarak açıklar. Bununla birlikte, finansal araç hem bir kredi bi-
leşeni (bir başka ifadeyle finansal varlık) hem de kullanılmamış bir taahhüt bileşeni (bir başka
ifadeyle kredi taahhüdü) içeriyorsa ve işletme, kredi taahhüdü bileşenindeki beklenen kredi
zararlarını, finansal araç bileşenindeki beklenen kredi zararlarından ayrı olarak tanımlayamı-
yorsa, kredi taahhüdündeki beklenen kredi zararları, finansal varlık için ayrılan zarar karşılığı
ile birlikte finansal tablolara alınır. Birleştirilmiş beklenen kredi zararlarının finansal varlığın
brüt defter değerini aşması hâlinde, beklenen kredi zararı karşılık olarak finansal tablolara alınır.

Teminat (35K paragrafı)
B8F. 35K paragrafı finansal tablo kullanıcılarının, teminat ve kredi güvenilirliğinde

artış sağlayan diğer araçların beklenen kredi zararlarından kaynaklanan tutarlar üzerindeki et-
kisini anlamalarını sağlayacak bilgilerin açıklanmasını gerektirir. İşletmenin teminatın ve kredi
güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçların gerçeğe uygun değeri hakkında açıklama yapması
ya da beklenen kredi zararlarının hesaplamasına dâhil edilen teminatın (bir başka ifadeyle te-
merrüt hâlinde kayıp) kesin değerini belirlemesi gerekmez.

B8G. Teminatın kısa bir açıklaması ve beklenen kredi zararı tutarına etkisi aşağıdakiler
hakkındaki bilgileri içerebilir:

(a) Güvence olarak elde bulundurulan teminatın ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan
diğer araçların (örneğin, garantiler, kredi türevleri ve TMS 32 uyarınca netleştirilmeleri müm-
kün olmayan netleştirme anlaşmalarının) temel türleri,

(b) Elde bulundurulan teminatın ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçların
hacmi ile bunun zarar karşılığı açısından önemi,

(c) Teminatın ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçların değerlemesi ve
yönetimi için kullanılan politika ve süreçler,

(d) Teminatın ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçların taraflarının temel
türleri ile kredi değerliliği ve

(e) Teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer araçlardaki risk yoğunlaşma-
ları hakkında bilgi.

Kredi riskine maruz kalma (35M-35N paragrafları)
B8H. 35M paragrafı raporlama tarihinde, işletmenin maruz kaldığı kredi riski ve önemli

kredi riski yoğunlaşmaları hakkındaki bilgilerin açıklanmasını gerektirir. Tarafların birkaçının
aynı coğrafi bölgede yerleşik olduğu veya benzer faaliyetlerde bulunduğu ve ekonomik şart-
lardaki ve diğer şartlardaki değişikliklerin, tarafların sözleşmeye bağlı mükellefiyetlerini kar-
şılarken benzer şekilde etkilenmelerine neden olan benzer ekonomik özelliğe sahip olduğu du-
rumlarda, kredi riski yoğunlaşması söz konusudur. İşletme, finansal tablo kullanıcılarının, belirli
risk yoğunlaşmaları gibi, bir finansal araç grubunun büyük bir kısmını etkileyebilecek belirli
özellikleri bulunan finansal araç portföyü veya gruplarının olup olmadığını anlamalarını sağ-
layacak bilgiyi açıklar. Bu bilgi, örneğin, kredinin teminata oranına göre gruplamaları, coğrafi,
sektörel veya ihraççı türü yoğunluklarını içerir.

B8I. 35M paragrafı uyarınca söz konusu bilgiyi açıklamak için kullanılan kredi riski
derecelendirme notu, işletmenin kredi risk yönetimi amaçları için kilit yöneticiye bildirdiği ra-
kam ile tutarlı olmalıdır. Borçluya özgü mevcut tek bilginin, vadenin geçtiği hakkında bilgi
olması ve işletmenin, TFRS 9’un 5.5.11 paragrafı uyarınca kredi riskinde ilk defa finansal tab-
lolara almadan bu yana önemli artışlar olup olmadığını belirlerken, vadenin geçtiği hakkında
bilgiyi kullanması durumunda işletme, söz konusu finansal varlıkların vadesinin geçmesi du-
rumu hakkında bir analiz sunar.
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B8J. İşletme beklenen kredi zararlarını toplu olarak ölçtüğünde, her bir finansal varlığın

brüt defter değerini veya kredi taahhütlerinde ve finansal teminat sözleşmelerinde maruz kalı-

nan kredi riskini, finansal tablolara alınan ömür boyu beklenen kredi zararlarına ilişkin kredi

riski derecelendirme notuna dağıtamayabilir. Bu durumda işletme, 35M paragrafını, doğrudan

kredi riski derecelendirme notuna dağıtılabilen finansal araçlarına uygular ve ömür boyu bek-

lenen kredi zararları toplu olarak ölçülmüş olan finansal araçların brüt defter değerini ayrı ola-

rak açıklar.”

y) Ek B’sinde yer alan B9 ve B10 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B9. 35K(a) ve 36(a) paragrafları işletmenin azami kredi riskini en iyi yansıtan tutarın

açıklanmasını gerektirir. Genellikle, bir finansal varlık açısından söz konusu tutar ilgili varlığın

brüt defter değerinden aşağıdakiler düşüldükten sonra geriye kalan tutarı ifade eder:

(a) TMS 32 uyarınca netleştirilen tutarlar ve

(b) TFRS 9 uyarınca finansal tablolara alınan zarar karşılıkları.

B10. Kredi riskine sebep olan faaliyetler ile bunlardan kaynaklanan azami kredi riskleri,

bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakileri içerir:

(a) Müşterilere sağlanan krediler ile diğer işletmelere verilen avanslar. Bu durumlarda,

azami kredi riski ilgili finansal varlıkların defter değeri tutarıdır.

(b) Döviz kuruna ilişkin sözleşmeler, faiz oranı swap sözleşmeleri ve kredi türevleri

gibi türev sözleşmelerin yapılması. Sonuçta ortaya çıkan varlık gerçeğe uygun değeri üzerinden

ölçüldüğünde, raporlama dönemi sonundaki azami kredi riski defter değerine eşit olacaktır.

(c) Finansal teminat sağlanması. Bu durumda, azami kredi riski, işletmenin sağladığı

teminatı yerine getirmesi gerektiğinde ödenmesi gerekecek azami tutardır. Ödenmesi gerekecek

tutar, yükümlülük olarak finansal tablolara alınan tutardan önemli ölçüde fazla olabilir.

(d) Bir tesisin ömrü boyunca vazgeçilemeyecek olan veya sadece önemli düzeyde olum-

suz bir değişiklik olması durumunda vazgeçilebilecek olan bir kredi taahhüdünde bulunulması.

Taahhütte bulunanın bu kredi taahhüdünü nakit veya diğer bir finansal araçla net olarak ödeme

hakkının bulunmaması durumunda, azami kredi riski tutarı taahhüt edilen tutarın tamamıdır.

Bunun nedeni, kullanılmamış kısmın gelecekte kullanılıp kullanılmayacağının belirsiz olma-

sıdır. Bu kısım, yükümlülük olarak finansal tablolara alınan tutardan önemli ölçüde fazla ola-

bilir.”

z) Ek B’sinde yer alan B22 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“B22. Faiz oranı riski, finansal durum tablosuna alınmış olan faiz içeren finansal araç-

lardan (edinilmiş ya da ihraç edilmiş borçlanma araçları gibi) ve finansal durum tablosuna alın-

mamış olan bazı finansal araçlardan (bazı kredi taahhütleri gibi) kaynaklanır.”

aa) Ek B’sinde yer alan B27 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B27. 40(a) paragrafı uyarınca, kâr veya zarardaki duyarlılık (örneğin, gerçeğe uygun

değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal araçlardan kaynaklanan), diğer

kapsamlı gelirdeki duyarlılıktan (örneğin, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelirde

sunulan özkaynak araçlarına yapılan yatırımlardan kaynaklanan) ayrı olarak açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 172’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 91)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarih ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No:

172’nin Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araç-

lar” Standardının;

a) 8.1.1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.1.1 TFRS 9 (2017 Sürümü), bu Standardın yerini almıştır. TFRS 9 (2017 Sürümü),

1 Ocak 2018’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Bununla bir-

likte, 1 Ocak 2018’den önce başlayan hesap dönemleri için, yalnızca ilk uygulamanın 1 Şubat

2015’ten önce olması şartıyla, bu Standardın uygulanması tercih edilebilir. Bu Standardın uy-

gulanmasının tercih edilmesi durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır ve aynı zamanda bu

Standardın diğer standartlarda yaptığı değişiklikler de uygulanır.”  

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 211’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 92)

MADDE 1 – 20/3/2011 tarih ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No:

211’in Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar”

Standardının;

a) 7.1.1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere

7.1.1A paragrafı eklenmiştir.

“7.1.1 TFRS 9 (2017 Sürümü), bu Standardın yerini almıştır. TFRS 9 (2017 Sürümü),

1 Ocak 2018’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Bununla birlikte

1 Ocak 2018’den önce başlayan hesap dönemleri için, yalnızca ilk uygulamanın 1 Şubat

2015’ten önce olması şartıyla, bu Standardın uygulanması tercih edilebilir. Bu Standardın uy-

gulanmasının tercih edilmesi ve TFRS 9’un (2010 Sürümü) henüz uygulanmamış olması du-

rumunda aynı zamanda bu Standarttaki hükümlerin tamamı uygulanır (ayrıca bakınız: 7.1.1A

ve 7.3.2 paragrafları). Bu Standardın uygulanması durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır

ve aynı zamanda bu Standardın diğer standartlarda yaptığı değişiklikler de uygulanır.”
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“7.1.1A 7.1.1 paragrafında yer alan hükümlere bakılmaksızın, 1 Ocak 2018’den önce

başlayan hesap dönemleri için bu Standartta yer alan diğer hükümler uygulanmadan, gerçeğe

uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal yükümlülüklere

ilişkin kazanç ve kayıpların sunulması hakkındaki 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.13 ve B5.7.5–B5.7.20

paragraflarında yer alan hükümlerin uygulanması tercih edilebilir. Sadece bu paragrafların

uygulanmasının tercih edilmesi durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır ve TFRS 7’nin (bu

Standart tarafından değiştirilen haliyle) 10-11’inci paragraflarında yer alan açıklamalar sürek-

lilik arz eden bir biçimde sunulur.” 

b) 7.3.2 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.3.2 Bu Standart, TFRS 9’un (2010 Sürümü) yerini almıştır. Bununla birlikte, 1 Ocak

2018’den önce başlayan hesap dönemleri için, yalnızca ilk uygulamanın 1 Şubat 2015’ten önce

olması şartıyla, TFRS 9’un (2010 Sürümü) uygulanması tercih edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 5)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 93)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gerçeğe

Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında

Tebliğ (Sıra No: 5)’in Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 (TFRS

13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının;

a) 52 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“52 48’inci paragrafta yer verilen istisna, sadece TFRS 9 Finansal Araçlar (veya TFRS

9 henüz uygulanmaya başlanmamışsa,  TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme)

kapsamındaki finansal varlıklara, finansal yükümlülüklere ve diğer sözleşmelere uygulanır.

48-51 ve 53-56 paragraflarında finansal varlıklara ve finansal yükümlülüklere yapılan atıflar,

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum’daki finansal varlık veya finansal yükümlülük tanımlarını

karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın, TFRS 9 (veya TFRS 9 henüz uygulanmaya başlan-

mamışsa TMS 39) kapsamına giren ve TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilen tüm sözleşmeleri

kapsar.”

b) C4 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C5 paragrafı eklenmiştir.

“C5 TFRS 9 (2017 Sürümü), 52’nci paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında

bu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE 

STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 66’DA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 94)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarih ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra

No:66’nın ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu”

Standardının; 

a) 7 nci paragrafındaki “Diğer kapsamlı gelir (özkaynaklara yansıtılan kâr veya zarar-

lar)” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer kapsamlı gelir: Diğer TFRS’lere göre kâr veya zarara yansıtılmayan veya yan-

sıtılmasına izin verilmeyen gelir ve gider kalemlerinden (yeniden sınıflandırma düzeltmeleri

dâhil) oluşur.

Diğer kapsamlı gelirin unsurları aşağıdakileri içerir:

(a) Yeniden değerleme artışlarındaki değişimler (bakınız: TMS 16 Maddi Duran Var-

lıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar),

(b) Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçümleri (bakınız: TMS 19 Çalışanlara

Sağlanan Faydalar),

(c) Yurt dışındaki işletmenin finansal tablolarının çevriminden kaynaklanan kazanç ve

kayıplar (bakınız: TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri),

(d) TFRS 9 Finansal Araçlar’ın 5.7.5’inci paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer de-

ğişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak tanımlanan özkaynak araçlarına yapılan yatırım-

lardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar,

(da) TFRS 9’un 4.1.2A paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı

gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar,

(e) Nakit akış riskinden korunma işleminde korunma aracına ilişkin kazanç ve kaybın

etkin olan kısmı ile TFRS 9’un 5.7.5 paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi diğer

kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynak aracı yatırımlarına yönelik korunma sağlayan

korunma aracına ilişkin kazanç ve kayıplar (bakınız: TFRS 9 Bölüm 6),

(f) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan belirli

yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişimlerinin, kredi riskinde meydana gelen değişim-

lerle ilişkilendirilebilen kısmı (bakınız: TFRS 9’un 5.7.7 paragrafı),

(g) Bir opsiyon sözleşmesinin gerçek değeri ile zaman değerinin ayrıştırılması ve op-

siyonun sadece gerçek değerindeki değişimlerin korunma aracı olarak tanımlanması durumun-

da, opsiyon sözleşmesinin zaman değerinde meydana gelen değişimler (bakınız: TFRS 9 Bölüm

6),
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(h) Bir forward sözleşmesinin forward bileşeni ile spot bileşeninin ayrıştırılarak yal-

nızca spot bileşenindeki değer değişiminin korunma aracı olarak tanımlanması durumunda,

forward sözleşmesindeki forward bileşeninin değerindeki değişimler ile finansal aracın döviz

bazlı farkının finansal araçtan ayrıştırılması ve bunun korunma aracı olarak tanımlanan finansal

araca ilişkin yapılan tanımlamanın dışında tutulması durumunda, döviz bazlı farkın değerindeki

değişimler (bakınız: TFRS 9 Bölüm 6).”

b) 68 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“68. İşletmenin faaliyet döngüsü, işleme tabi tutulmak üzere varlıkların ediniminden,

nakit veya nakit benzerlerine dönüşmesine kadar geçen süredir. İşletmenin normal faaliyet dön-

güsünün açıkça belirlenememesi durumunda, bu döngünün on iki ay olduğu varsayılır. Dönen

varlıklar raporlama döneminden sonraki on iki ay içinde nakde dönüşmesi beklenmese dahi,

normal faaliyet döngüsünün bir parçası olarak satılan, tüketilen ve nakde çevrilen varlıkları

(örneğin, stoklar ve ticari alacaklar gibi) içerir. Dönen varlıklar ayrıca, esas itibarıyla ticari

amaçla elde tutulan varlıkları (örneğin; TFRS 9’da yer alan ticari amaçla elde tutulan tanımını

karşılayan bazı finansal varlıklar) ve uzun vadeli finansal varlıkların kısa vadeli kısımlarını

içerir.”

c) 71 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“71. Diğer kısa vadeli yükümlülükler normal faaliyet döngüsü içinde yer almayan ancak

vadeleri raporlama döneminden itibaren on iki ay içinde dolacak olan veya öncelikle ticari

amaçla elde tutulan yükümlülüklerdir. TFRS 9 uyarınca ticari amaçla elde tutulan tanımını kar-

şılayan bazı finansal yükümlülüklere örnek olarak bankalardaki borçlu cari hesaplar, uzun va-

deli finansal yükümlülüklerin kısa vadeli kısımları, ödenecek temettüler, gelir üzerinden alınan

vergiler ve ticari olmayan diğer borçlar verilebilir. Uzun vadede finansman sağlayan (diğer bir

ifadeyle işletmenin normal faaliyet döngüsünde kullanılan işletme sermayesinin bir parçası ol-

mayan) ve raporlama döneminden sonraki on iki ay içerisinde ödenmeyecek olan finansal yü-

kümlülükler, uzun vadeli yükümlülüklerdir ve bu yükümlülükler 74 ve 75 inci paragraf hü-

kümlerine tabidir.”

ç) 82 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“82. Kâr veya zarar bölümünde ya da kâr veya zarar tablosunda, diğer TFRS’lerin su-

numunu zorunlu kıldığı kalemlere ek olarak döneme ait aşağıdakilere ilişkin tutarları gösteren

kalemlere yer verilir:

(a) Hasılat, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz geliri ayrı olarak sunulacak

şekilde, 

(aa) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılma-

sından kaynaklanan kazanç ve kayıplar,

(b) Finansman maliyetleri,

(ba) Değer düşüklüğü zararları (TFRS 9’un 5.5 inci bölümü uyarınca belirlenmiş değer

düşüklüğü kazanç veya kaybının iptali dâhil),
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(c) Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen, iştirak ve iş ortaklıklarının kâr

veya zarar payları,

(ca) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir finansal varlığın yeniden sınıflandırılması so-

nucunda, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmeye başlanması du-

rumunda, finansal varlığın önceki itfa edilmiş maliyeti ile yeniden sınıflandırma tarihindeki

gerçeğe uygun değeri arasındaki kazanç veya kayıplar (TFRS 9'da tanımlandığı gibi),

(cb) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen bir fi-

nansal varlığın yeniden sınıflandırılması sonucunda, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya

zarara yansıtılarak ölçülmeye başlanması durumunda, daha önce diğer kapsamlı gelire yansı-

tılmış olan ve kâr veya zararda yeniden sınıflandırılan toplam kazanç veya kayıplar,

(d) Vergi gideri, 

(e) [Silinmiştir], 

(ea) Durdurulan faaliyetlerin toplamına ait tek bir tutar (bakınız: TFRS 5),

(f) – (i) [Silinmiştir].”

d) 93 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“93. Diğer TFRS’ler daha önce diğer kapsamlı gelire yansıtılmış olan tutarların kâr

veya zararda yeniden sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını ve bu tutarlar kâr veya zararda ye-

niden sınıflandırılacaksa bu sınıflandırmanın ne zaman yapılacağını belirler. Bu tür yeniden

sınıflandırmalar bu Standartta yeniden sınıflandırma düzeltmeleri olarak ifade edilir. Bir yeni-

den sınıflandırma düzeltmesi, bu düzeltmenin kâr veya zarar olarak sınıflandırıldığı dönemde,

diğer kapsamlı gelirin ilgili bileşenine dâhil edilir. Daha önce diğer kapsamlı gelire yansıtılmış

olan tutarlar, cari veya önceki dönemlerdeki gerçekleşmemiş kazançlar olabilir. Söz konusu

gerçekleşmemiş kazançların, gerçekleşmesi sonucu kâr veya zararda yeniden sınıflandırıldığı

dönemde, diğer kapsamlı gelirden indirilmesi gerekir. Bu şekilde söz konusu kazançlar toplam

kapsamlı gelirin belirlenmesinde iki defa dikkate alınmamış olur.”

e) 95 ve 96 ncı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“95. Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri örneğin, yurtdışındaki bir işletmenin elden çı-

karılmasından (bakınız: TMS 21) ve bazı tahmini nakit akışlarına ilişkin korunma işleminin

kâr veya zararı etkilemesinden kaynaklanır (bakınız: TFRS 9'un nakit akış değişkenliğinden

korunma işlemi ile ilgili 6.5.11(d) paragrafı).

96. Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri, TMS 16 veya TMS 38’e göre finansal tablolara

alınan yeniden değerleme değer artışlarındaki değişimlerden veya TMS 19 uyarınca finansal

tablolara alınan tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçülmesinden kaynaklanmaz. Bu un-

surlar diğer kapsamlı gelire yansıtılır ve takip eden dönemlerde kâr veya zarar olarak yeniden

sınıflandırılmaz. Yeniden değerleme değer artışındaki değişimler, varlık kullanıldıkça ya da fi-

nansal tablo dışı bırakıldığında sonraki dönemlerde dağıtılmamış kârlara aktarılabilir (bakınız:

TMS 16 ve TMS 38). TFRS 9’a göre yeniden sınıflandırma düzeltmeleri, bir nakit akış değiş-

kenliğinden korunma işleminin ya da opsiyonun zaman değerinin (veya bir forward sözleşme-

sindeki forward unsurunun ya da bir finansal aracın döviz bazlı farkının) muhasebeleştirilme-
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sinin, sırasıyla nakit akış değişkenliğinden korunma fonundan ya da özkaynağın ayrı bir bile-

şeninden çıkarılan ve doğrudan bir varlığın veya yükümlülüğün ilk maliyetine ya da defter de-

ğerine dâhil edilen tutarlara neden olması durumunda ortaya çıkmaz.” 

f) 106 ncı paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) [Silinmiştir],

(d) Aşağıdakilerden kaynaklanan değişiklikler (asgari olarak) ayrı olarak açıklanmak

suretiyle, her bir özkaynak bileşeninin dönem başı ve dönem sonundaki defter değeri arasındaki

mutabakat:

(i) Kâr veya zarar,

(ii) Diğer kapsamlı gelir ve

(iii) Ortakların yaptığı katkılar ve ortaklara yapılan dağıtımlar ile kontrolün kaybına

neden olmayacak şekilde bağlı ortaklıktaki ortaklık paylarında meydana gelen değişiklikler

ayrı olarak gösterilmek suretiyle, işletmenin ortaklarıyla gerçekleştirdiği ve ortakların ortaklık

sıfatıyla taraf olduğu işlemler.”

g) 123 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“123. İşletmenin muhasebe politikalarının uygulanmasında yönetim, tahminleri içeren

yargılardan ayrı olarak, finansal tablolara alınan tutarları önemli ölçüde etkileyen çeşitli yar-

gılarda bulunur. Örneğin, yönetim aşağıdakileri belirlerken yargıda bulunur:

(a) [Silinmiştir],

(b) Finansal varlıklara ve kiralamaya konu varlıklara sahip olmaktan kaynaklanan

önemli risk ve getirilerin hemen hemen tamamının diğer işletmelere ne zaman devredildiği,

(c) Belirli mal satışlarının özü itibarıyla bir finansman anlaşması olup olmadığı ve bu

nedenle hasılat doğurup doğurmadığı ve

(d) Bir finansal varlığın sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara

bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açıp açmadığı.”

ğ) 139E paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“139E. [Silinmiştir].”

h) 139F paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 139G paragrafı eklenmiştir.

“139G. [Silinmiştir].”

ı) 139M paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“139M. [Silinmiştir].”

i) 139O paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“139O. TFRS 9 (2017 Sürümü), 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 ve 123'üncü paragrafları

değiştirmiş ve 139E, 139G ve 139M paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında bu deği-

şiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

STOKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 2) 
HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 3’TE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SIRA NO: 95)

MADDE 1 – 15/1/2005 tarih ve 25701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Stoklara
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No:3’ün ekinde yer alan
“Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Stoklar” Standardının; 

a) 2 nci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(b) Finansal araçlar (bakınız: TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 9 Finansal

Araçlar) ve”  
b) 40A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 40A paragrafından sonra gelmek

üzere aşağıdaki 40B paragrafı eklenmiştir.
“40A. [Silinmiştir]
40B. [Silinmiştir]”
c) 40D paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“40D. [Silinmiştir]”
ç) 40E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 40F paragrafı eklenmiştir.
“40F. TFRS 9 (2017 Sürümü), 2’nci paragrafı değiştirmiş, 40A, 40B ve 40D paragraf-

larını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 
VE HATALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 8) 

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 5’TE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 96)

MADDE 1 – 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Stan-
dardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” Standardı-
nın; 

a) 53 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“53. Yeni bir muhasebe politikasının geçmiş bir döneme uygulanması ya da geçmiş bir

döneme ait tutarların düzeltilmesi sırasında, yönetimin söz konusu geçmiş dönemdeki niyetinin
ne olabileceğine yönelik varsayımlar yapılırken veya geçmiş dönemde finansal tablolara alınan,
ölçümü yapılan veya açıklanan tutarlar tahmin edilirken ilgili geçmiş dönemden sonra öğre-
nilmiş olan bilgiler kullanılmamalıdır. Örneğin, işletme, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Fayda-
lar’a göre çalışanlarının birikmiş hastalık izinlerine ilişkin yaptığı yükümlülük hesaplamasın-
daki bir geçmiş dönem hatasını düzeltirken, bir sonraki dönemde ortaya çıkan beklenmedik
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ciddi bir grip salgınıyla ilgili olan ve geçmiş dönem finansal tablolarının yayımlanması için
onaylanmasından sonra kullanılabilir hâle gelen bilgileri dikkate almaz. Geçmiş dönemlerde
sunulan karşılaştırmalı bilgileri değiştirirken sıklıkla önemli tahminlerin gerekmesi, karşılaş-
tırmalı bilgilerin güvenilir bir şekilde düzenlenmesini veya düzeltilmesini engellemez.”

b) 54A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 54A paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki 54B paragrafı eklenmiştir.

“54A. [Silinmiştir]
54B. [Silinmiştir]”
c) 54C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 54D ve 54E paragrafları eklenmiş-

tir.
“54D. [Silinmiştir]
54E. TFRS 9 (2017 Sürümü), 53 üncü paragrafı değiştirmiş, 54A, 54B ve 54D para-

graflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLARA İLİŞKİN TÜRKİYE 

MUHASEBE STANDARDI (TMS 10) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 6’DA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 97)

MADDE 1 – 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilanço
Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ
Sıra No:6’nın ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Bilanço Tarihinden
Sonraki Olaylar” Standardının; 

a) 9 uncu paragrafının (b) bendinin (i) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(i) Raporlama dönemi sonrasında müşterinin iflas etmesi, genellikle müşterinin rapor-

lama dönemi sonunda kredi değer düşüklüğüne uğradığını gösterir,” 
b) 23A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 23B paragrafı eklenmiştir.
“23B. TFRS 9 (2017 Sürümü), 9’uncu paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında

söz konusu değişiklik de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 31’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 98)

MADDE 1 – 28/03/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Ver-
gilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’in ekinde
yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri” Standardının;
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a) 20 nci paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“20. TFRS’ler bazı varlıkların gerçeğe uygun değerden gösterilmelerine ya da bunlar

için yeniden değerleme yapılmasına izin vermekte ya da bunu zorunlu kılmaktadır (örneğin
bakınız: TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TFRS 9
Finansal Araçlar ve TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller).”

b) 96 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 96 ncı paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki 97 nci paragraf eklenmiştir. 

“96 [Silinmiştir]
97 [Silinmiştir]”
c) 98D paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“98D [Silinmiştir]”
ç) 98F paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“98F. TFRS 9 (2017 Sürümü) 20’nci paragrafı değiştirmiş ve 96, 97 ve 98D paragraf-

larını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET 

YARDIMLARININ AÇIKLANMASI (TMS 20) HAKKINDA TEBLİĞ 
SIRA NO: 8’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 99)

MADDE 1 – 1/1/2005 tarih ve 25983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Teş-
viklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Teb-
liğ Sıra No:8’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 20) Devlet Teşviklerinin
Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması”  Standardının;

a)10A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“10A. Devletten piyasa faiz oranının altındaki bir oranla alınan kredinin faydası, devlet

teşviki olarak kabul edilir. Bu kredi, TFRS 9 Finansal Araçlar’a göre finansal tablolara alınır
ve ölçülür. Piyasa faiz oranının altındaki orandan elde edilen fayda, kredinin TFRS 9’a uygun
olarak belirlenen ilk defter değeri ile elde edilen tutar arasındaki fark olarak ölçülür. Söz konusu
fayda, bu Standarda göre muhasebeleştirilir. Krediden sağlanan fayda ile karşılanması planlanan
maliyetlerin belirlenmesinde, yerine getirilen veya yerine getirilmesi gereken şartlar ve mü-
kellefiyetler göz önünde bulundurulur.”

b) 43 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 44 üncü paragraf eklenmiştir. 
“44. [Silinmiştir]”
c) 46 ncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 47 ve 48 inci paragraflar eklen-

miştir.
“47. [Silinmiştir]
48. TFRS 9 (2017 Sürümü) 10A paragrafını değiştirmiş, 44 ve 47 nci paragrafları sil-

miştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 

(TMS 21) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 13’TE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 100)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur De-
ğişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra
No:13’ün ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Kur Değişiminin Etkileri”
Standardının;

a) 3 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) TFRS 9 Finansal Araçlar’ın kapsamına giren türev işlemler ve bakiyeler hariç ol-

mak üzere, yabancı para işlemlerinin ve bakiyelerin muhasebeleştirilmesinde,”
b) 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4. TFRS 9 birçok yabancı para türevine uygulandığından, söz konusu türev ürünler

bu Standardın kapsamı dışındadır. Bununla birlikte; TFRS 9’un kapsamında olmayan yabancı
para türevleri (örneğin diğer sözleşmelerde saklı yabancı para türevleri) bu Standardın kapsa-
mındadır. Ayrıca bu Standart, bir işletmenin türev ürünlerine ilişkin tutarları ağırlıkla kullanılan
para biriminden sunum para birimine çevirirken de uygulanır.”

c) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. Bu Standart, yurtdışı işletmedeki net yatırım riskinden korunma da dâhil olmak üzere,

yabancı para cinsinden kalemlere ilişkin korunma muhasebesine uygulanmaz. Korunma muha-
sebesi için TFRS 9 uygulanır.”

ç) 27 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“27. 3(a) ve 5 inci paragraflarda belirtildiği üzere, yabancı para cinsinden kalemlere

ilişkin korunma muhasebesinde TFRS 9 uygulanır. Korunma muhasebesinin uygulanması, bazı
kur farklarının, bu Standardın gerektirdiğinden farklı bir şekilde muhasebeleştirilmesini ge-
rektirir. Örneğin, TFRS 9 nakit akış değişkenliğinden korunma işleminde, korunma aracı olarak
nitelendirilen parasal kalemlere ilişkin kur farklarının, korunmanın etkinliği ölçüsünde başlan-
gıçta diğer kapsamlı gelirde gösterilmesi gerekmektedir.”

d) 52 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“52. İşletme aşağıdaki açıklamaları yapar:
(a) TFRS 9’a göre finansal araçların gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmesinden

kaynaklanan ve kâr veya zarara yansıtılan kur farkları hariç olmak üzere, kâr veya zarara yan-
sıtılan kur farkları tutarı ve”

e) 60C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“60C. [Silinmiştir]”
f) 60D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 60E paragrafı eklenmiştir.
“60E. [Silinmiştir]”
g) 60H paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 60I ve 60J paragrafları eklenmiş-

tir.
“60I. [Silinmiştir]
60J. TFRS 9 (2017 Sürümü) 3, 4, 5, 27 ve 52 nci paragrafları değiştirmiş ve 60C, 60E

ve 60I paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BORÇLANMA MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 

(TMS 23) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 46’DA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 101)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarih ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma
Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No:46’nın
ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Borçlanma Maliyetleri” Standardı-
nın;

a) 6 ncı paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) TFRS 9’da tanımlanan etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gideri,”
b) 29A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 29B paragrafı eklenmiştir.
“29B. TFRS 9 (2017 Sürümü), 6 ncı paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında

söz konusu değişiklik de uygulanır.” 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN 
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA 

TEBLİĞ SIRA NO: 215’TE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 102)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarih ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İştirakler-
deki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hak-
kında Tebliğ Sıra No: 215’in EK 1’inde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28)
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” Standardının;

a) 40 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“40 38’inci paragraf uyarınca, iştirak veya iş ortaklığının zararlarının finansal tablolara

alınması da dâhil olmak üzere; özkaynak yönteminin uygulanması sonrasında işletme, iştirak
veya iş ortaklığındaki net yatırımının değer düşüklüğüne uğramış olduğuna dair tarafsız bir
kanıt olup olmadığını belirlemek için 41A ve 41C paragraflarını uygular.”

b) 41 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 41A-41C paragrafları eklenmiş-
tir.

“41A Net yatırım ilk defa finansal tablolara alındıktan sonra meydana gelen bir veya
daha fazla olay (“zarara neden olan olay”) sebebiyle değer düşüklüğüne dair tarafsız bir kanıtın
bulunması ve söz konusu zarara neden olan olayın (olayların), net yatırımdan elde edilecek,
güvenilir olarak tahmin edilebilen, gelecekteki tahmini nakit akışları üzerinde etkisinin bulun-
ması durumunda, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırım değer düşüklüğüne uğrar ve değer
düşüklüğü zararı meydana gelir. Değer düşüklüğüne neden olan tek ve münferit bir olayı be-
lirlemek mümkün olmayabilir. Bundan ziyade, birkaç olayın birleşik etkisi, değer düşüklüğüne
sebep olmuş olabilir. Gelecekteki olaylar sonucunda ortaya çıkması beklenen zararlar, söz ko-
nusu olayların gerçekleşme olasılıklarına bakılmaksızın, finansal tablolara alınmaz. Net yatı-
rımın değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız kanıt, aşağıdaki zarara neden olan olaylar
hakkında işletmenin dikkatini çeken gözlemlenebilir verileri içerir:

(a) İştirak veya iş ortaklığının önemli finansal sıkıntı içinde olması,
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(b) Ödemede temerrüde düşülmesi veya vadenin aşılması gibi nedenlerle iştirak veya
iş ortaklığı tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi,

(c) Ekonomik veya sözleşmeye bağlı nedenlerden dolayı iştirakinin ve iş ortaklığının
içine düştüğü finansal sıkıntıdan dolayı işletmenin, iştirakine veya iş ortaklığına normal şart-
larda düşünmediği bir ayrıcalık tanıması,

(d) İştirakin veya iş ortaklığının iflasının veya başka bir finansal yeniden yapılanmaya
gireceğinin muhtemel olması veya

(e) İştirakin veya iş ortaklığının finansal sıkıntıları nedeniyle, net yatırıma ilişkin aktif
piyasanın ortadan kalkması.

41B İştirakin veya iş ortaklığının özkaynakları veya finansal araçları artık halka açık
şekilde işlem görmediği için aktif piyasanın ortadan kalkması, değer düşüklüğüne dair kanıt
oluşturmaz. İştirakin veya iş ortaklığının kredi derecesindeki düşüş veya iştirakin veya iş or-
taklığının gerçeğe uygun değerindeki azalış, diğer uygun bilgilerle beraber değerlendirildiğinde
değer düşüklüğüne dair kanıt oluşturabilirken, tek başına bir kanıt oluşturmaz.

41C  41A paragrafında yer alan olaylara ek olarak, iştirakin veya iş ortaklığının özkay-
nak araçlarına yapılan net yatırımın değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız kanıt, iştirakin
veya iş ortaklığının faaliyet gösterdiği piyasada ve teknolojik, ekonomik ve yasal çevrede mey-
dana gelen ve olumsuz etkileri olan önemli değişiklikler hakkında bilgiler içerir ve özkaynak
araçlarına yapılan yatırımın maliyetinin geri kazanılamayabileceğini gösterir. Ayrıca, özkaynak
aracına yapılan yatırımının gerçeğe uygun değerinde meydana gelen önemli veya uzun süren
bir azalış sonucunda gerçeğe uygun değerin maliyetin altında kalması, söz konusu özkaynak
aracının değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıttır.”

c) 42 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“42 Bir iştirakteki veya iş ortaklığındaki net yatırımın defter değerinin bir bölümünü

oluşturan şerefiye ayrı olarak finansal tablolara alınmadığından, şerefiyenin değer düşüklüğü-
nün testine ilişkin olarak TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü’nde yer alan hükümlerin uy-
gulanması suretiyle ayrı bir değer düşüklüğü testine tabi tutulmaz. Bunun yerine, 41A-41C pa-
ragraflarının uygulanmasının net yatırımda değer düşüklüğü olabileceğini göstermesi duru-
munda, net yatırımın geri kazanılabilir tutarı (kullanım değeri ile gerçeğe uygun değerinden
satış maliyetlerinin düşülmesi sonucu bulunan tutardan büyük olanı) ile defter değeri karşılaş-
tırılarak, net yatırımın defter değerinin tamamı TMS 36’ya göre değer düşüklüğü açısından tek
bir varlık gibi test edilir. Bu tür durumlarda finansal tablolara alınan değer düşüklüğü zararı,
iştirakteki veya iş ortaklığındaki net yatırımın defter değerinin bir bölümünü oluşturan şerefiye
de dahil olmak üzere, herhangi bir varlık kalemine dağıtılmaz. Buna bağlı olarak, net yatırımın
geri kazanılabilir tutarının sonradan artması durumunda, söz konusu değer düşüklüğü zararına
ilişkin olarak iptal edilen herhangi bir tutar, TMS 36 uyarınca finansal tablolara alınır. Net ya-
tırımın kullanım değerini belirlerken işletme; 

(a) İştirak veya iş ortaklığının faaliyetlerinden elde edilecek nakit akışları ve söz konusu
yatırımın elden çıkarılmasından elde edilecek getiriler de dâhil olmak üzere, gelecekte elde
edilmesi beklenen tahmini nakit akışlarının bugünkü değerinden kendine düşen payı veya

(b) Yatırıma ilişkin kâr paylarının elde edilmesi ve söz konusu yatırımın elden çıkarıl-
ması sonucunda ortaya çıkması beklenen gelecekteki tahmini nakit akışlarının bugünkü değe-
ri.

ç) 45A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“45A TFRS 9 (2017 Sürümü) 40-42’nci paragrafları değiştirmiş ve 41A-41C paragraf-

larını eklemiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUMA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 32) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 40’TA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 103)

MADDE 1 – 28/10/2006 tarih ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ Sıra No:
40’ın ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Finansal Araçlar: Sunum” Stan-
dardının;

a) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3. Bu Standartta yer alan ilkeler, TFRS 9 Finansal Araçlar’da yer alan finansal varlık

ve yükümlülüklerin finansal tablolara alınması ve ölçümüne ilişkin ilkeler ile bunlar hakkındaki
bilgilerin açıklanmasına ilişkin TFRS 7 Finansal Araçlar: Sunum’da yer alan ilkeleri tamam-
lar.”

b) 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4. Bu Standart tüm işletmeler tarafından bütün finansal araç türlerine uygulanır. Bunun

istisnaları şunlardır:
(a)  TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar veya

TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar kapsamında muhasebeleştirilen bağlı
ortaklıklardaki, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki paylar.  Diğer taraftan, bazı durumlarda,
TFRS 10, TMS 27 veya TMS 28 bağlı ortaklıktaki, iştirakteki veya iş ortaklığındaki payların
TFRS 9’a göre muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmakta veya buna izin vermektedir. Bu hâl-
lerde işletme, bu Standartta yer alan hükümleri uygular. İşletme ayrıca bu Standardı bağlı or-
taklıklardaki, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki paylarına ilişkin tüm türev ürünlere uy-
gular.

(b)  TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar’ın uygulandığı emeklilik fayda planları
kapsamındaki işveren hak ve mükellefiyetleri.

(c)  [Silinmiştir],
(d) TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri’nde tanımlanan sigorta sözleşmeleri. Ancak TFRS

9’un, sigorta sözleşmelerindeki saklı türev ürünlerin, ayrı ayrı muhasebeleştirilmesini gerek-
tirmesi hâlinde, söz konusu türev ürünlere bu Standart uygulanır. Bununla birlikte, ihraççının,
finansal teminat sözleşmelerine ilişkin finansal tablolara alma ve ölçme işlemlerinde TFRS
9’u uygulaması hâlinde bu Standart; TFRS 4’ün 4(d) paragrafı uyarınca finansal tablolara alma
ve ölçme işlemlerinde TFRS 4’ü uygulamayı seçmesi durumunda ise TFRS 4 uygulanır.

(e) İsteğe bağlı katılım özelliği içerdiği için TFRS 4 kapsamına giren finansal araçlar.
Bu araçları ihraç edenler, söz konusu araçlara, finansal yükümlülükler ve özkaynak araçları
arasındaki ayrım konusunda bu Standardın 15-32 ve UR 25-UR 35 paragraflarını uygulamaktan
muaftırlar. Ancak, bu araçlar bu Standardın diğer bütün hükümlerine tabidir. Ayrıca, bu Standart
bu araçlardaki saklı türev ürünlere de uygulanır (bakınız: TFRS 9).

(f) Aşağıdaki istisnalar haricinde, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler’in uygulandığı hisse
bazlı ödeme işlemlerindeki finansal araçlar, sözleşmeler ve mükellefiyetler;  

(i) Bu Standardın uygulandığı ve bu Standardın 8-10’uncu paragrafları kapsamındaki
sözleşmeler, 

(ii) Bu Standardın 33 ve 34’üncü paragraflarının uygulandığı, çalışanlara hisse edinme
opsiyonu sağlayan planlar, çalışanların hisse satın alma planları ve diğer bütün hisse bazlı öde-
me anlaşmaları ile bağlantılı olarak satın alınan, satılan, ihraç edilen veya iptal edilen, işlet-
menin geri satın alınan kendi hisseleri.”
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c) 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“8. Bu Standart, işletmenin beklenen alış, satış ya da kullanım gerekliliklerine uygun

olarak finansal olmayan bir kalemin alınması veya teslimi amacı ile düzenlenmiş olan ve elde
tutulmaya devam edilen sözleşmeler hariç olmak üzere, net ödemenin nakit ya da başka bir fi-
nansal araçla ya da finansal araç sözleşmesi gibi finansal araçların takası yoluyla yapıldığı fi-
nansal olmayan bir kalemin alım ya da satım sözleşmelerine uygulanır. Bununla birlikte, bu
Standart, işletmenin TFRS 9 Finansal Araçlar’ın 2.5’inci paragrafı uyarınca gerçeğe uygun de-
ğer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımladığı sözleşmelere uygulanır.”

ç) 12 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“12.  Aşağıdaki terimler TFRS 9’un Ek A bölümünde veya TMS 39 Finansal Araçlar:

Muhasebeleştirme ve Ölçme’nin 9’uncu paragrafında belirtilen anlamları ile kullanılmıştır.
• Finansal varlık ya da yükümlülüğün itfa edilmiş maliyeti
• Finansal tablo dışı bırakma
• Türev ürün
• Etkin faiz yöntemi
• Finansal teminat sözleşmesi
• Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülük
• Kesin taahhüt
• Tahmini işlem
• Korunma işleminin etkinliği
• Korunan kalem
• Korunma aracı
• Ticari amaçla elde tutulan
• Normal yoldan alım veya satım
• İşlem maliyetleri.”
d) 23 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“23. 16A ve 16B veya 16C ve 16D paragraflarında belirtilen durumlar haricinde, bir

işletmenin özkaynak araçlarını nakit veya başka bir finansal varlık karşılığında satın alması
mükellefiyetini içeren bir sözleşme, geri satın alınan tutarın bugünkü değeri kadar (örneğin,
forward geri satın alma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı veya diğer geri satın alım tutarının bu-
günkü değeri) bir finansal yükümlülük doğurur. Bu durum, sözleşmenin kendisinin özkaynak
aracı olduğu durumlarda bile geçerlidir. İşletmenin forward sözleşmesi çerçevesinde kendi öz-
kaynak araçlarını nakit karşılığı satın alma mükellefiyeti buna bir örnektir. Bu finansal yüküm-
lülük ilk defa finansal tablolara alınırken geri satın alma tutarının bugünkü değerinden ölçülür
ve özkaynaktan çıkarılarak yeniden sınıflandırılır. Bunu takiben, finansal yükümlülüğün de-
ğerlemesi TFRS 9 ile uyumlu olarak yapılır. Sözleşmenin teslim işleminin gerçekleştirilme-
sinden önce zamanaşımına uğraması durumunda, finansal yükümlülüğün defter değeri özkay-
nak içerisinde yeniden sınıflandırılır. İşletmenin özkaynak araçlarını satın almasına yönelik
sözleşmeye bağlı mükellefiyeti, bu mükellefiyet karşı tarafın satış hakkını (örneğin karşı tarafa
işletmenin özkaynak araçlarını sabit bir tutar karşılığında işletmeye satma hakkı veren bir yazılı
satım opsiyonu) kullanmasına bağlı olsa bile, geri satın alım tutarının bugünkü değeri kadar
bir finansal yükümlülük doğurur.” 

e) 31 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“31. TFRS 9 finansal varlık ve yükümlülüklerin ölçümünü açıklar. Özkaynak araçları,

işletmenin tüm yükümlülükleri düşüldükten sonra kalan varlıkları üzerindeki pay hakkını gös-
teren araçlardır. Dolayısıyla, bileşik finansal aracın ilk defter değeri özkaynak ve yükümlülük
bileşenlerine dağıtıldığında, aracın toplam gerçeğe uygun değerinden yükümlülük bileşeni için
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ayrıca belirlenen tutarın düşülmesinden sonra kalan tutar, özkaynak bileşeni olarak belirlenir.
Bileşik bir finansal araçta saklı her tür türev ürünün (örneğin: alım opsiyonu) değeri, özkaynak
bileşeni (özkaynak dönüştürme hakkı gibi) yerine yükümlülük bileşenine dâhil edilir. İlk defa
finansal tablolara alma işleminde yükümlülük ve özkaynak bileşenlerine dağıtılmış defter de-
ğerlerinin toplamı, her zaman, aracın tamamının gerçeğe uygun değerine eşittir. Aracın bile-
şenlerinin ilk başta ayrı ayrı finansal tablolara alınmasından herhangi bir kazanç veya kayıp
ortaya çıkmaz.”

f) 42 nci paragrafı ve bu paragraftan önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Finansal varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesi (bakınız: UR38A-UR38F ve

UR39 paragrafları)
42. Bir finansal varlık ve yükümlülüğün netleştirilerek net tutarın finansal durum tab-

losunda gösterilmesi yalnızca işletmenin;
(a) Finansal tablolara alınan tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulun-

ması ve
(b) Net esasa göre ödeme yapma ya da varlığı elde etme ve yükümlülüğü ödeme işlem-

lerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde olması 
durumunda mümkün olabilir. İşletme, finansal tablo dışı bırakılma şartlarını taşımayan bir fi-
nansal varlığın devrini muhasebeleştirirken, devredilen varlığı ve buna ilişkin yükümlülükleri
netleştiremez (bakınız: TFRS 9’un 3.2.22 paragrafı).”

g) 96C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“96C.  Bu istisna uyarınca finansal araçların sınıflandırılması, söz konusu araçların

TMS 1, TMS 32, TMS 39, TFRS 7 ve TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilmesi ile sınırlıdır. Fi-
nansal araç, başka bir Standart veya Yorum uyarınca, örneğin TFRS 2, özkaynak aracı olarak
dikkate alınmaz.”

ğ) 97F paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“97F. [Silinmiştir].”
h) 97F paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 97G ve 97H paragrafları eklenmiştir. 
“97G. “-”
97H. [Silinmiştir].”
ı) 97M, 97N ve 97O paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“97M. Açıklamalar - Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Netleştirilmesi (TFRS 7’ye

ilişkin değişiklikler), TFRS 7’nin 13A paragrafı kapsamında olan ve finansal tablolara alınan
finansal varlıklara ilişkin olarak TFRS 7’nin 13B-13E paragrafları uyarınca işletmenin açıklama
yapmasını gerektiren 43’üncü paragrafı değiştirmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2013’te veya son-
rasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve söz konusu yıllık dönemlerde yer alan ara dö-
nemlerde uygulanır. Bu değişiklik uyarınca yapılması gereken açıklamalar geriye dönük olarak
sunulur.

97N. 2009-2011 Dönemindeki Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 35, 37 ve 39’uncu
paragraflar değiştirilmiş, 35A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik TMS 8 Muhasebe Politika-
ları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca geriye dönük olarak 1 Ocak
2013’te veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin
verilir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır. 

97O. Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler) de-
ğişikliğiyle 4’üncü paragraf değiştirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2014’te veya sonrasında
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başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilir. Erken uygulama
durumunda, Yatırım İşletmeleri değişikliğiyle yapılan tüm değişiklikler de aynı zamanda uy-
gulanır.”

i) 97P paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“97P. [Silinmiştir].”
j) 97Q paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 97R paragrafı eklenmiştir.
“97R. TFRS 9 (2017 Sürümü) 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, UR2 ve UR30 paragraflarını

değiştirmiş ve 97F, 97H ve 97P paragraflarını silmiştir. İşletme TFRS 9'u uyguladığında bu
değişiklikleri de uygular.”

k) UR2 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“UR2. Bu Standart, finansal araçların finansal tablolara alınmasını veya ölçümünü ele

almaz.  Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolara alınması ve ölçümüne ilişkin
hükümler TFRS 9’da yer alır.”

l) UR30 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“UR30. 28’inci paragraf yalnızca türev olmayan bileşik finansal araçları ihraç edenler

tarafından uygulanır. 28’inci paragraf bileşik finansal araçları finansal aracın hamili açısından
ele almaz. TFRS 9, bileşik finansal araç niteliğindeki finansal varlıkların hamili açısından sı-
nıflandırılmasını ve ölçümünü ele alır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
HİSSE BAŞINA KAZANCA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 

(TMS 33) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 32’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 104)

MADDE 1 – 28/3/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Ba-
şına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ Sıra No:32’nin
ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hisse Başına Kazanç”  Standardının;

a) 34 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“34. Potansiyel adi hisse senetlerinin adi hisse senetlerine dönüştürülmesinin ardından,

33’üncü paragrafın (a)-(c) bentlerinde belirtilen kalemler bir daha oluşmaz. Bunun yerine, yeni
adi hisse senetleri, ana ortaklığın adi hisse senedi sahiplerine düşen kâr veya zarara katılmaya
hak kazanır. Bu nedenle, 12’nci paragrafa göre hesaplanan ve ana ortaklığın adi hisse senedi
sahiplerine düşen kâr veya zarar, 33’üncü paragrafın (a)-(c) bentlerinde belirtilen kalemler ve
bunlara ilişkin vergilere göre düzeltilir.  Potansiyel adi hisse senetlerine ilişkin giderler, işlem
maliyetleri ve etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilen iskontoları içerir (bakınız: TFRS
9).”

b) 74D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 74E paragrafı eklenmiştir.
“74E. TFRS 9 (2017 Sürümü) 34’üncü paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında

söz konusu değişiklik de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE 

STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 28’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 105)

MADDE 1 – 18/3/2006 tarih ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlıklarda
Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No:
28’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Varlıklarda Değer Düşüklüğü”
Standardının;

a) 2 nci paragrafının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(e) TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamındaki finansal varlıklar;”
b) 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4. Bu Standart aşağıdaki şekilde sınıflandırılan finansal varlıklara uygulanır:
(a) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar’da tanımlanan bağlı ortaklıklar,
(b) TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar’da tanımlanan iştirakler

ve
(c) TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar’da tanımlanan iş ortaklıkları.
Diğer finansal varlıklardaki değer düşüklüklerine ilişkin olarak TFRS 9 hükümleri esas

alınır.”
c) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5.  Bu Standart; TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıklara, TMS 40 kapsamında ger-

çeğe uygun değeri üzerinden ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere, TMS 41 kapsamında
gerçeğe uygun değerden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülen tarımsal faaliyetlere ilişkin
canlı varlıklara uygulanmaz. Ancak, bu Standart, diğer Standartlar uyarınca, örneğin TMS 16
Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar’daki yeniden değerleme
yöntemleri gibi, yeniden değerlenmiş tutarıyla (başka bir ifadeyle yeniden değerleme tarihin-
deki gerçeğe uygun değeri üzerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş de-
ğer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değeriyle) izlenen varlıklara uygulanır.
Bir varlığın gerçeğe uygun değeri ile elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri
arasındaki tek fark, varlığın elden çıkarılmasıyla ilişkilendirilebilen ilave doğrudan maliyet-
lerdir.

(a) Elden çıkarma maliyetlerinin önemsiz olması durumunda; yeniden değerlenmiş var-
lığın geri kazanılabilir tutarı, yeniden değerlenmiş tutarına zorunlu olarak yakın ya da söz ko-
nusu tutardan daha büyük olacaktır. Bu durumda, yeniden değerleme esasları uygulandıktan
sonra, yeniden değerlenmiş varlığın değer düşüklüğüne uğraması olası değildir ve geri kaza-
nılabilir tutarın tahmin edilmesine gerek yoktur. 

(b) [Silinmiştir]
(c) Elden çıkarma maliyetlerinin önemsiz olmaması durumunda; yeniden değerlenmiş

varlığın elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri, söz konusu varlığın gerçeğe
uygun değerinden zorunlu olarak daha düşük olacaktır. Bu nedenle, yeniden değerlenmiş varlık,
kullanım değerinin yeniden değerlenmiş tutarından daha düşük olması durumunda değer dü-
şüklüğüne uğrayacaktır. Bu durumda, yeniden değerleme esasları uygulandıktan sonra, işletme,
ilgili varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını belirlemek için bu Standardı uygular.”
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ç) 140F paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 140F paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki 140G paragrafı eklenmiştir.

“140F. [Silinmiştir]
140G. [Silinmiştir]”
d) 140I paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“140I. TFRS 13; 5, 6, 12, 20, 22, 28, 78, 105, 111, 130 ve 134 üncü paragrafları değiş-

tirmiş, 25-27 nci paragrafları silmiş ve 53A paragrafını eklemiştir. Söz konusu değişiklikler
TFRS 13 uygulandığında uygulanır.”

e) 140K paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“140K. [Silinmiştir]”
f) 140L paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 140M paragrafı eklenmiştir.
“140M. TFRS 9 (2017 Sürümü)  2, 4 ve 5 inci paragrafları değiştirmiş, 140F, 140G ve

140K paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.” 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN 
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ 

SIRA NO: 20’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SIRA NO: 106)

MADDE 1 – 15/2/2006 tarih ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karşılıklar,
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında
Tebliğ Sıra No: 20’nin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar,
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”  Standardının;

a) “Amaç” başlığından sonra gelen cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Standardın amacı; uygun finansal tablolara alma kıstaslarının ve ölçüm esaslarının

karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklara uygulanmasını ve kullanıcıların bunların nite-
likleri, zamanlamaları ve tutarlarını anlamaları için gerekli olan bilgilerin dipnotlarda açıklan-
masını sağlamaktır.”

b) 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Bu Standart TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamındaki finansal araçlara (teminatlar

dâhil) uygulanmaz.”
c) 96 ncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 97 ve 98 inci paragraflar eklen-

miştir.
“97. [Silinmiştir]
98. [Silinmiştir]”
ç)100 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 101 inci paragraf eklenmiştir.
“101. TFRS 9 (2017 Sürümü) 2’nci paragrafı değiştirmiş, 97 ve 98’inci paragrafları

silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA 

TEBLİĞ SIRA NO: 41’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 107)

MADDE 1 – 3/11/2006 tarih ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hak-

kında Tebliğ Sıra No: 41’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal

Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardının;

a) 1 inci paragrafından önce gelen başlık yürürlükten kaldırılmış ve 1 inci paragrafı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“1. [Silinmiştir].”

b) 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamındaki tüm

finansal araçlara aşağıdaki şartlar çerçevesinde uygulanır:

(a) TFRS 9’un bu Standardın korunma muhasebesi hükümlerinin uygulanmasına izin

vermesi ve

(b) Finansal aracın bu Standart uyarınca korunma şartlarını sağlayan korunma ilişkisinin

parçası olması.”

c) 4 ila 7 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4-7. [Silinmiştir].”

ç) 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8. TFRS 13, TFRS 9 ve TMS 32’de tanımlanan terimler bu Standartta, TFRS 13'ün

Ek A bölümünde, TFRS 9'un EK A bölümünde ve TMS 32’nin 11'inci paragrafında belirtilen

anlamları ile kullanılmıştır.  TFRS 13, TFRS 9 ve TMS 32 aşağıdaki terimleri tanımlamakta

ve bu tanımların uygulanmasına yönelik rehberlik sağlamaktadır:

• Finansal varlık veya finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyeti

• Finansal tablo dışı bırakma

• Türev ürün

• Etkin faiz yöntemi

• Özkaynak aracı

• Gerçeğe uygun değer

• Finansal varlık

• Finansal araç

• Finansal yükümlülük.”

d) 9 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9. Bu Standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir:

Finansal riskten korunma muhasebesine ilişkin tanımlar

Kesin taahhüt: Belirli miktardaki kaynağın belirli bir fiyattan gelecekteki belirli bir

tarihte veya tarihlerde el değiştirmesine yönelik bağlayıcı bir anlaşmadır.

19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Tahmini işlem: Taahhüt edilmemiş ancak gerçekleşmesi öngörülen işlemdir.
Korunma aracı: Gerçeğe uygun değerinin veya nakit akışlarının korunma konusu ka-

lemin gerçeğe uygun değerindeki veya nakit akışlarındaki değişimi netleştirmesi beklenen türev
araç ya da (sadece döviz kuru riskinden korunma amaçlı işlemler için) türev olmayan finansal
varlık veya yükümlülüklerdir (72-77’nci paragraflar ile Ek A’da yer alan UR94-UR97 paragrafları,
finansal riskten korunma araçlarının tanımını detaylı olarak içerir).

Korunan kalem: (a) İşletmeyi, gerçeğe uygun değerde veya gelecekteki nakit akışla-
rında meydana gelen değişim riskine maruz bırakan ve (b) riskten korunan olarak tanımlanan
bir varlık, yükümlülük, kesin taahhüt, bir tahmini işlem veya yurtdışı işletmedeki bir net yatı-
rımdır (78-84’üncü paragraflar ile Ek A’da yer alan UR98- UR101 paragrafları, korunan ka-
lemlerin tanımını detaylı olarak içerir).

Korunma işleminin etkinliği: Korunan kalemin gerçeğe uygun değerinde veya nakit
akışlarında meydana gelen ve korunulan riskle ilişkilendirilebilen değişimlerin, korunma ara-
cının gerçeğe uygun değerinde veya nakit akışlarında meydana gelen değişimler tarafından
netleştirilme derecesidir (bakınız: Ek A’da yer alan UR105-UR113 paragrafları).”

e) 10 ila 70 inci paragrafların başlıkları yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu paragraflar
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10-70. [Silinmiştir]”
f) 71 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“71. İşletmenin TFRS 9’u uygulaması ve muhasebe politikasını bu Standardın (bakınız:

TFRS 9’un 7.2.21 paragrafı) korunma muhasebesi hükümlerini uygulamaya devam edecek şe-
kilde seçmemesi durumunda, TFRS 9’un 6 ncı bölümünde yer alan korunma muhasebesi hü-
kümleri uygulanır. Ancak, finansal varlık veya yükümlülüklerden oluşan bir portföye ilişkin
faiz riskine karşı yapılan gerçeğe uygun değer değişiminden korunma işlemi için işletme, TFRS
9’un 6.1.3 paragrafı uyarınca TFRS 9 hükümleri yerine bu Standarttaki korunma muhasebesi
hükümlerini uygulayabilir. Bu durumda işletme, bir portföyün faiz riskine karşı korunması için
uygulanan gerçeğe uygun değer değişiminden korunma muhasebesine ilişkin özel hükümleri
de uygular (bakınız: 81A, 89A ve UR114-UR132 paragrafları).”

g) 79 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“79. [Silinmiştir]”
ğ) 88 inci paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(d) Korunma işleminin etkinliği güvenilir bir şekilde ölçülebilir, diğer bir ifadeyle,

korunan kalemin korunulan riskle ilişkilendirilebilen gerçeğe uygun değeri ve nakit akışları
güvenilir bir şekilde ölçülebilir.”

h) 89 uncu paragrafından önce gelen başlık ile 89 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Gerçeğe Uygun Değer Değişiminden Korunma

89. Gerçeğe uygun değer değişiminden korunma işlemi 88’inci paragrafta yer alan kıs-
tasları karşıladığı sürece, aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir:

(a) Korunma aracının gerçeğe uygun değerinin yeniden ölçülmesinden (türev nitelikli
bir finansal riskten korunma aracı için) veya korunma aracının defter değerine ilişkin yabancı
para bileşeninin TMS 21’e göre ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, kâr veya
zararda finansal tablolara alınır ve
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(b) Korunan kalemden kaynaklanan ve korunulan riskle ilişkilendirilebilen kazanç veya

kayıp, korunan kalemin defter değerini düzeltir ve kâr veya zararda finansal tablolara alınır.

Bu yöntem, korunan kalemin maliyet değerinden başka bir değerle ölçülmüş olması durumunda

uygulanır. Korunan kalemden kaynaklanan korunma kazancı veya kaybının kâr veya zararda

finansal tablolara alınması, korunan kalemin TFRS 9’un 4.1.2A paragrafı uyarınca gerçeğe uy-

gun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlık olması durumunda

uygulanabilir.”

ı) 90 ıncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“90. Korunan kaleme ilişkin yalnızca belirli risklerden korunulması durumunda, söz

konusu kalemin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve bu risklerle ilişkilendirilemeyen

değişimler TFRS 9’un 5.7.1 paragrafı uyarınca finansal tablolara alınır.”

i) 96 ncı paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) İşletmenin belirli bir korunma ilişkisiyle ilgili belgelendirilmiş risk yönetim stra-

tejisi tarafından, korunma işleminin etkinliğinin değerlendirilmesinde, korunma aracına ilişkin

kazanç veya kayıp ya da ilgili nakit akışlarının belirli bir kısmının dikkate alınmaması duru-

munda (bakınız: 74, 75 ve 88(a) paragrafları), dikkate alınmayan bu kazanç veya kayıp TFRS

9’un 5.7.1 paragrafı uyarınca finansal tablolara alınır.”

j) 102 nci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Korunma işleminin etkin olan kısmıyla ilgili olan ve diğer kapsamlı gelirde finansal

tablolara alınmış bulunan korunma aracına ilişkin kazanç veya kayıp, TMS 21’in 48-49’uncu

paragrafları uyarınca yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılması veya kısmen elden çıkarılması

sırasında yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zararda

yeniden sınıflandırılır (bakınız: TMS 1 (2008 yılında yayımlanan)).”

k) 103B, 103C ve 103D paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“103B. [Silinmiştir]

103C. TMS 1 (2008’de yayımlanan) TFRS’lerde kullanılan terminolojiyi değiştirmiştir.

Ayrıca 95(a), 97, 98, 100, 102, 108 ve UR99B paragraflarını değiştirmiştir. Bu değişiklikler 1

Ocak 2009’da veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. TMS 1’in

(2008’de yayımlanan) daha önceki bir tarihte uygulanması durumunda bu değişiklikler söz ko-

nusu önceki tarihte uygulanır.

103D. [Silinmiştir]”

l) 103F paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“103F. [Silinmiştir]”

m) 103H, 103I ve 103J paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“103H-103J. [Silinmiştir]”

n) 103K paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“103K. Nisan 2009’da yayımlanan TFRS’lere Yönelik İyileştirmeler 2(g), 97 ve

100’üncü paragrafları değiştirmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2010’da veya sonrasında başlayan

yıllık hesap dönemlerinde vadesi dolmamış tüm sözleşmelere ileriye yönelik olarak uygulanır.

Erken uygulamaya izin verilir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

o) 103L, 103M ve 103P paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 103M paragra-

fından sonra gelmek üzere aşağıdaki 103N ve 103O paragrafları eklenmiştir. 
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“103L-103P. [Silinmiştir]”
ö) 103S paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“103S. [Silinmiştir]”
p) 103T paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 103U paragrafı eklenmiştir.
“103U. TFRS 9 (2017 Sürümü) 2, 8, 9, 71, 88-90, 96, UR95, UR114, UR118 paragraf-

larını ve UR133 paragrafından önceki başlığı değiştirmiş ve 1, 4-7, 10-70, 103B, 103D, 103F,
103H-103J, 103L-103P, 103S, 105-107A, 108E-108F, UR1-UR93, UR96 paragraflarını sil-
miştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

r) 104 üncü paragrafı ile 105 ila 107A paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“104. Bu Standart, 108’inci paragrafta belirtilen durumlar hariç, geriye dönük olarak

uygulanır.  Bilginin yeniden düzenlenmesi mümkün oldukça, sunulan en erken döneme ilişkin
dağıtılmamış kârların açılış bakiyesi ve diğer tüm karşılaştırmalı tutarlar bu Standart, anılan
dönemlerde de geçerliymiş gibi yeniden düzenlenir. Yeniden düzenleme işleminin uygulanabilir
olmaması durumunda, işletme, bu durumu açıklar ve ilgili bilginin ne kadarının yeniden dü-
zenlendiğini gösterir.

105-107A. [Silinmiştir]”
s) 108C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“108C. 73 ve UR8 paragrafları Mayıs 2008'de yayımlanan TFRS'lere Yönelik İyileş-

tirmeler tarafından değiştirilmiştir. 80’inci paragraf Nisan 2009’da yayımlanan TFRS'lere Yö-
nelik İyileştirmeler tarafından değiştirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2009’da veya sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Söz konusu tüm değişikliklerin erken uygulan-
masına izin verilir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

ş) 108C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 108D, 108E ve 108F paragrafları
eklenmiştir.

“108D. Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Uy-
gulanmasının Sürdürülmesi değişikliği, 91 ve 101’inci paragrafları değiştirmiş ve UR113A pa-
ragrafını eklemiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2014’te veya sonrasında başlayan hesap dönemle-
rinde TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca
geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama duru-
munda, bu husus dipnotlarda açıklanır.

108E-108F. [Silinmiştir]”
t) UR1 ila UR93 paragraflarının başlıkları yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu paragraflar

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“UR1-UR93. [Silinmiştir]”
u) UR95 ve UR96 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“UR95. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir finansal varlık, döviz kuru riskinden ko-

runma işleminde korunma aracı olarak tanımlanabilir.
UR96. [Silinmiştir]”
ü) UR114 paragrafının ilk cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“UR114. Finansal varlık veya yükümlülüklerden oluşan bir portföye ilişkin faiz riskine

karşı yapılan gerçeğe uygun değer değişiminden korunma işleminde, işletmenin bu Standardın
hükümlerine uyum sağlaması için, aşağıdaki (a)-(i) bentlerinde ve UR115–UR132 paragrafla-
rında yer verilen hükümlere uyması gerekir.
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(a) Risk yönetim sürecinin bir parçası olarak, işletme, faiz riskinden korumak istediği

portföyü belirler. Bu portföy, sadece varlıklardan, sadece yükümlülüklerden veya hem yüküm-

lülük hem de varlıklardan oluşabilir. İşletme, iki veya daha fazla portföy de belirleyebilir. Bu

durumda işletme, aşağıda yer verilen hükümleri her bir portföy için ayrı ayrı uygular.”

v) UR118 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“UR118. UR114(c) paragrafında yer alan tanımlamaya örnek olarak; işletme,  belirli

bir yeniden fiyatlandırma döneminde, 100 TL tutarında sabit oranlı varlıklarının ve 80 TL tu-

tarında sabit oranlı yükümlülüklerinin olduğunu tahmin eder ve 20 TL tutarındaki net pozis-

yonunun tamamını korumaya karar verir ve 20 TL tutarındaki varlıkları (varlıkların bir kısmını)

korunan kalem olarak tanımlar. Yapılan tanımlama, ilgili varlıktan ziyade “para birimi cinsinden

bir tutar ” (örneğin belirli bir dolar, Euro, pound veya rand tutarı) olarak ifade edilir.  Buna

göre, korunma konusu tutarın elde edildiği bütün varlıklar (veya yükümlülükler), yani yukarı-

daki örnekte 100 TL tutarındaki varlıkların tamamı:

(a) Gerçeğe uygun değerleri, korunulan faiz oranlarındaki değişimler karşısında değişen

kalemlerden oluşur ve

(b) Bireysel olarak korunan kalem olarak tanımlanmış olmaları durumunda, gerçeğe

uygun değer değişiminden korunma muhasebesinin şartlarını taşırlar. Özellikle, TFRS 13’e

göre, talep edilme özelliği bulunan bir finansal yükümlülüğün (örneğin vadesiz mevduatlar ve

bazı vadeli mevduat türleri) gerçeğe uygun değeri, ilgili borcun ödenmesinin talep edilebileceği

ilk günden itibaren iskonto edilmesi suretiyle bulunacak talep anında ödenebilecek tutardan

düşük olamayacağından, bu tür bir kaleme, alacaklının ödemeyi talep edebileceği süreden daha

uzun bir süre için gerçeğe uygun değer değişiminden korunma muhasebesi uygulanması uygun

değildir. Yukarıdaki örnekte, korunan pozisyon bir varlık tutarıdır. Bu nedenle, bu tür yüküm-

lülükler, tanımlanan korunan kalemin bir parçası değildir ancak işletme tarafından, korunan

olarak tanımlanan varlık tutarının belirlenmesinde kullanılır. İşletmenin korumak istediği po-

zisyonun bir yükümlülük tutarı olması durumunda, tanımlanan korunan kalemi gösteren tutarın,

daha erken bir tarihte ödenmesi gerekebilecek yükümlülüklerden ziyade sabit oranlı yüküm-

lülüklerden elde edilir ve UR126(b) paragrafına göre korunma işleminin etkinliğinin ölçülme-

sinde kullanılan yüzde de söz konusu sabit oranlı borçların bir yüzdesi olarak hesaplanır.  Ör-

neğin, bir işletmenin belirli bir yeniden fiyatlandırma dönemi içerisinde 40 TL tutarında vadesiz

mevduat ile 60 TL tutarında talep edilebilme özelliği bulunmayan yükümlülüklerden oluşan

100 TL sabit oranlı yükümlülüğünün ve 70 TL tutarında sabit oranlı varlığının olduğunu tahmin

ettiğini varsayalım.  İşletmenin 30 TL tutarındaki net pozisyonunun tamamını korumaya karar

vermesi durumunda, yükümlülüğün 30 TL tutarındaki kısmı veya talep edilme özelliği olmayan

yükümlülüğün yüzde 50’si8 korunan kalem olarak tanımlanır.
8 30 TL/(100 TL-40 TL) = yüzde 50”

y) UR133 paragrafından önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçiş (103-108C Paragrafları)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI YORUMLARI 

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 44’TE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 108)

MADDE 1 – 15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Fi-

nansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’ün Ek 2’sinde yer alan

“TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar”

Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum”

b) 14A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 15 inci paragraf eklenmiştir. 

“15 [Silinmiştir]”

c) 17 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 18 ve 19 uncu paragraflar eklen-

miştir. 

“18 [Silinmiştir]

19 TFRS 9 (2017 Sürümü), A8 ve A10 paragraflarını değiştirmiş, 15 ve 18 inci para-

grafları silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

ç) A8 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A8 Geri alıma yönelik sınırlama dışında kalan üye hisseleri finansal yükümlülük ni-

teliğindedir. Kooperatif, söz konusu finansal yükümlülüğü, ilk defa finansal tablolara alırken

gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçer. Bu hisseler talep hâlinde geri alınacağından, kooperatif,

bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerini “Talep hâlinde ödenmesi gereken fi-

nansal yükümlülüğün (örneğin bir vadesiz mevduat) gerçeğe uygun değeri, talep halinde öden-

mesi gereken tutardan düşük olmamak üzere ...” hükmünü içeren TFRS 13’ün 47 nci paragrafı

uyarınca ölçer. Buna göre, kooperatif, geri alım hükümleri uyarınca, talep hâlinde ödenecek

azami tutarı finansal yükümlülük olarak sınıflandırır.”

d) A10 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A10 Ana sözleşmede yapılan değişikliğin ardından, kooperatifin, üyelerin elinde bu-

lunan hisselerin azami yüzde 25’ini veya azami 50.000 adet hissenin herbirini 20 TL’den geri

alması gerekebilir. Buna bağlı olarak, kooperatif 1 Ocak 20X3 tarihinde, TFRS 13’ün 47 nci

paragrafı uyarınca belirlenen talep hâlinde ödenecek azami tutar olan 1.000.000 TL’yi finansal

yükümlülük olarak sınıflandırır. Bu nedenle işletme, 1 Ocak 20X3 tarihinde 200.000 TL’lik

tutarı özkaynaktan finansal yükümlülüklere aktarır ve 2.000.000 TL’lik tutar özkaynak olarak

sınıflandırılmış şekilde bırakılır. Bu örnekte, işletme, söz konusu aktarmaya ilişkin herhangi

bir kazanç veya kaybı finansal tablolara almaz.”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek 4’ünde yer alan “TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme,

Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar”

Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

• TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar

• TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”

b) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 Hizmetten çekme tümüyle tamamlandığında veya fon tasfiye edildiğinde sözleşme

kapsamında dağıtımdan pay alma hakkı gibi tazminat hakkından fazla olan ve fonda yer alan

bir kalıntı pay, TFRS 9 kapsamındaki bir özkaynak aracı olabilir ve bu Yorum kapsamına gir-

mez.”

c) 14 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 14A paragrafı eklenmiştir. 

“14A [Silinmiştir]”

ç) 14B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 14C ve 14D paragrafları eklenmiş-

tir. 

“14C [Silinmiştir]

14D TFRS 9 (2017 Sürümü), 5 inci paragrafı değiştirmiş, 14A ve 14C paragraflarını

silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek 9’unda yer alan “TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal

Raporlama ve Değer Düşüklüğü” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

• TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü”

b) 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Her raporlama dönemi sonunda şerefiyenin değer düşüklüğü açısından değerlendi-

rilmesi ve gerektiğinde TMS 36’ya göre söz konusu tarihte değer düşüklüğü zararının finansal

tablolara alınması gerekir. Ancak, değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece sonraki bir raporlama

dönemi sonunda yapılmış olması hâlinde, o tarihteki şartlar değer düşüklüğünün azaltılmasını

veya değer düşüklüğünün önüne geçilmesini sağlayacak şekilde değişmiş olabilir. Bu Yorum,

bu tür değer düşüklüğü zararlarının iptal edilip edilmeyeceğini düzenler.”

c) 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2 Bu Yorum, TMS 34 hükümleri ile TMS 36’da yer alan şerefiyedeki değer düşüklüğü

zararlarının finansal tablolara alınmasına ilişkin hükümler arasındaki etkileşimi ve bu etkile-

şimin bir sonraki ara dönem ve yıllık finansal tablolar üzerindeki etkilerini düzenler.”
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ç) 5 ve 6 ncı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 [Silinmiştir]

6 [Silinmiştir]”

d) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7 Bu Yorum aşağıdaki konuyu düzenler:

Değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece sonraki bir raporlama dönemi sonunda ya-

pılacak olması durumunda, bir zararın finansal tablolara alınmaması veya daha düşük tutarda

bir zararın finansal tablolara alınması söz konusu olacaksa; ara dönemde şerefiye için finansal

tablolara alınan değer düşüklüğü zararı iptal edilmeli midir?”

e) 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8 İşletme, bir önceki ara dönemde şerefiyeye ilişkin olarak finansal tablolara almış ol-

duğu değer düşüklüğü zararını iptal edemez.”

f) 11 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere

12, 13 ve 14 üncü paragraflar eklenmiştir.

“11-13 [Silinmiştir]

14 TFRS 9 (2017 Sürümü) 1, 2, 7 ve 8 inci paragrafları değiştirmiş, 5, 6 ve 11-13 pa-

ragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 12) 

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 65’TE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 109)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarih ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmtiyazlı

Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12)

Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’in EK 1’inde yer alan “TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaş-

maları” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve1

• TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

• TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
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• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

• TMS 17 Kiralama İşlemleri

• TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklan-

ması

• TMS 23 Borçlanma Maliyetleri

• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

• TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

• TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

• TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

• TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi

• TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalar2

1 Ocak 2011’de yayımlanan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve bu Çerçevenin ye-

rini almıştır.

2 TMS Yorum 29’un daha önce Açıklama- İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları olan başlığı TFRS Yorum

12 tarafından değiştirilmiştir ”

b) 23-25 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“23 16 ve 18’inci paragraflar uyarınca finansal tablolara alınan finansal varlıklara TMS

32, TFRS 7 ve TFRS 9 uygulanır.

24 İmtiyazı tanıyan tarafından veya imtiyazı tanıyanın talimatı ile ödenmesi gereken

tutar, TFRS 9 uyarınca:

(a) İtfa edilmiş maliyetinden,

(b) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak veya

(c) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak

ölçülerek muhasebeleştirilir.

25 İmtiyazı tanıyan tarafından ödenmesi gereken tutarın, itfa edilmiş maliyetinden veya

gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak ölçülmesi durumunda,

TFRS 9, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faizin kâr veya zararda finansal tablolara

alınmasını gerektirir.”

c) 28A-28C paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“28A-28C [Silinmiştir]”

ç) 28D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 28E paragrafı eklenmiştir. 

“28E TFRS 9 (2017 sürümü), 23-25 paragraflarını değiştirmiş ve 28A-28C paragrafla-

rını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

YURT DIŞINDAKİ İŞLETMEDE BULUNAN NET YATIRIMIN FİNANSAL 

RİSKTEN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 16) HAKKINDA TEBLİĞ 

SIRA NO: 125’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 110)

MADDE 1 – 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de (4.Mükerrer) yayım-

lanan Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin

Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No:

125’in Ek 1’inde yer alan “TFRS Yorum 16 Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın

Finansal Riskten Korunması” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri”

b) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3 TFRS 9, korunma muhasebesi ilişkisi kapsamında uygun bir korunan kalem ve uy-

gun korunma araçlarının tanımlanmasını gerektirmektedir. Net yatırımın korunmasına ilişkin

tanımlanmış bir korunma ilişkisinin olması durumunda, net yatırıma etkin bir şekilde korunma

sağladığı tespit edilen bir korunma aracına ilişkin kazanç veya kayıp diğer kapsamlı gelirde

finansal tablolara alınır ve yurt dışındaki işletmenin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumu-

nun çevrilmesinden kaynaklanan kur farkları ile birlikte gösterilir.”

c) 5, 6 ve 7 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 TFRS 9, işletmenin türev veya türev olmayan (ya da türev ve türev olmayan finansal

araçların bir bileşimi niteliğindeki) bir finansal aracı, döviz kuru riskinden korunma aracı olarak

tanımlamasına izin verir. Bu Yorum, yurt dışındaki işletmede bulunan net yatırımın korunma-

sına ilişkin, bir grup içerisindeki korunma araçlarının hangi durumda korunma muhasebesine

uygun olduğunun belirlenmesinde rehberlik sağlar.

6 TMS 21 ve TFRS 9, ana işletme yurt dışındaki işletmeyi elden çıkardığında, hem yurt

dışındaki işletmenin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun çevrilmesinden kaynaklanan

kur farkları hem de net yatırımı etkin bir şekilde koruduğu tespit edilen bir korunma aracına

ilişkin kazanç veya kayıp ile ilgili diğer kapsamlı gelir içerisinde finansal tablolara alınan top-

lam tutarların, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zarar

içerisinde yeniden sınıflandırılmasını gerektirir. Bu Yorum, işletmenin hem korunma aracı hem

de korunan kalem için özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırı-

lacak tutarları nasıl belirleyeceğine ilişkin rehberlik sağlar.

7 Bu Yorum, yurt dışındaki bir işletmede bulunan net yatırımlardan kaynaklanan kur

riskinden korunan işletmeye uygulanır ve TFRS 9 çerçevesinde korunma muhasebesinin uy-

gulanmasını amaçlar. Kolaylık sağlaması açısından bu Yorum, bu tür bir işletme ile ana işlet-
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meyi, yurt dışındaki işletmelerin net varlıklarının dahil olduğu finansal tablolar ile konsolide

finansal tabloları kastetmektedir. Ana işletmeye yapılan her atıf, yurt dışındaki bir iş ortaklığı,

iştirak veya şubede net yatırımı bulunan işletmelere de aynı şekilde uygulanır.”

ç) 14 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14 Bir türev veya türev olmayan araç (veya türev ve türev olmayan araçların bir bile-

şimi), yurt dışındaki bir işletmede bulunan net yatırıma ilişkin korunma aracı olarak tanımla-

nabilir.  Korunma aracı (araçları), TFRS 9’un 6.4.1 paragrafında yer alan net yatırımın korun-

masına ilişkin tanımlama, belgeleme ve etkinlik gereklilikleri yerine getirildiği sürece, grup

içerisindeki herhangi bir işletme veya birden çok işletme tarafından elde bulundurulabilir. Gru-

bun çeşitli seviyelerinde farklı tanımlamalar olma olasılığı nedeniyle, özellikle grubun korunma

stratejisi açıkça belgelendirilmelidir.”

d) 16 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16 Korunan yurt dışındaki bir işletme elden çıkarıldığında, korunma aracına ilişkin

olarak ana işletmenin konsolide finansal tablolarında yabancı para çevrim farkından çıkarılarak

kâr veya zararda yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak yeniden sınıflandırılan tutar, TFRS

9’un 6.5.14 paragrafının tanımlanmasını gerektirdiği tutardır. Söz konusu tutar, etkin bir ko-

runma sağladığı tespit edilen korunma aracına ilişkin toplam kazanç veya kayıp tutarıdır.”

e) 18 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 18A ve 18B paragrafları eklen-

miştir. 

“18A [Silinmiştir]

18B  TFRS 9 (2017 Sürümü), 3, 5-7, 14, 16, UR1 ve UR8 paragraflarını değiştirmiş ve

18A paragrafını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

f) Ek bölümünde yer alan UR1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“UR1 Bu Ek, aşağıda örneklendirilen kurumsal yapıyı kullanarak bu Yorum’un uygu-

lamasını örneklendirir. Bu Ek’te ele alınmamış olmasına rağmen, tanımlanan korunma ilişkileri

tüm durumlarda TFRS 9’a göre etkinlik açısından test edilir. Ana ortaklık, nihai ana ortaklık

olup konsolide finansal tablolarını ağırlıkla kullandığı para birimi olan Avro (EUR) cinsinden

sunmaktadır. Ana ortaklık bağlı ortaklıkların her birinin tamamına sahiptir. Ana ortaklığın bağlı

ortaklık B’de bulunan (ağırlıkla kullanılan para birimi İngiliz Sterlini (GBP)) 500 milyon GBP

net yatırımı, bağlı ortaklık B’nin bağlı ortaklık C’de (ağırlıkla kullanılan para birimi ABD Do-

ları (USD)) bulunan 300 milyon USD net yatırımının eşdeğeri olan 159 milyon GBP net yatı-

rımını içermektedir. Diğer bir deyişle, bağlı ortaklık B’nin bağlı ortaklık C’de bulunan yatırımı

dışındaki net varlıkları 341 milyon GBP’dir.”

g) Ek bölümünde yer alan UR8 paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Bağlı ortaklık A’nın 300 milyon USD dış borçlanmasına ilişkin olarak, TFRS 9

uyarınca belirlenmesi gereken tutar, başka bir ifadeyle korunmanın etkin kısmı olarak diğer

kapsamlı gelirde finansal tablolara alınmış olan kur riskinin değerindeki toplam değişikliktir ve”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
FİNANSAL BORÇLARIN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLARLA 

ÖDENMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 
STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 19) HAKKINDA 

TEBLİĞ SIRA NO: 192’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 111)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarih ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Rapor-
lama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19)  Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’nin EK 1’inde yer
alan “TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi”
Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“• Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve
• TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
• TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
• TFRS 9 Finansal Araçlar
• TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
• TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum”
b) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Finansal yükümlülüğün tamamının ya da bir kısmının ödenmesi amacıyla ihraç

edilen özkaynak araçları, TFRS 9’un 3.3.3 paragrafı uyarınca “ödenen tutar” mıdır?”
c) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5 Finansal yükümlülüğün tamamının ya da bir kısmının ödenmesi amacıyla gerçek-

leştirilen özkaynak aracı ihracı, TFRS 9’un 3.3.3 paragrafı uyarınca ödenen tutardır. İşletme
bir finansal yükümlülüğü (ya da finansal yükümlülüğün bir kısmını) sadece TFRS 9’un 3.3.1
paragrafında belirtildiği üzere finansal yükümlülük ortadan kalktığında finansal durum tablo-
sundan çıkarabilir.”

ç) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7 İhraç edilen özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde öl-

çülememesi durumunda, özkaynak araçları, ortadan kalkan finansal yükümlülüğün gerçeğe uy-
gun değerini yansıtacak şekilde ölçülür. Ortadan kalkan, talep halinde ödenmesi gereken fi-
nansal yükümlülüğün (vadesiz mevduat gibi), gerçeğe uygun değerinin ölçümünde TFRS 13’ün
47 nci paragrafı uygulanmaz.”

d) 9 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“9 Ortadan kalkan finansal yükümlülüğün (ya da finansal yükümlülüğün bir kısmının)

defter değeri ile ödenen bedel arasındaki fark, TFRS 9’un 3.3.3 paragrafı uyarınca kâr veya
zararda finansal tablolara alınır.  İhraç edilen özkaynak araçlarının ilk defa finansal tablolara
alınması ve ölçümü, finansal yükümlülüğün (ya da finansal yükümlülüğün bir kısmının) ortadan
kalktığı tarihte gerçekleştirilir.”

e) 10 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“10 Finansal yükümlülüğün sadece bir kısmının ortadan kalktığı durumda, bedel, 8 inci

paragraf uyarınca dağıtılır. Yükümlülüğün kalan kısmına yapılan dağıtımın tutarı, kalan yü-
kümlülüğe ilişkin şartların önemli ölçüde değiştirilip değiştirilmediğine yönelik değerlendir-
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menin bir parçasını oluşturur. Kalan yükümlülüğün şartlarında önemli düzeyde değişiklik ya-
pıldığının belirlenmesi durumunda, söz konusu değişiklik, TFRS 9’un 3.3.2 paragrafı uyarınca
başlangıçtaki yükümlülüğün ortadan kalkması ve yeni bir yükümlülüğün finansal tablolara
alınması olarak değerlendirilir.”

f) 13 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 14 üncü paragraf eklenmiştir.
“14 [Silinmiştir]”
g) 15 inci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 16 ncı ve 17 nci paragraflar eklen-

miştir. 
“16 [Silinmiştir]
17 TFRS 9 (2017 Sürümü), 4, 5, 7, 9 ve 10 uncu paragrafları değiştirmiş, 14 ve 16 ncı

paragrafları silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI YORUMLARI HAKKINDA 
TEBLİĞ SIRA NO: 43’TE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 112)

MADDE 1 – 9/3/2007 tarih ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Mu-
hasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No:43’ün Ek 7’sinde yer alan “TMS Yo-
rum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi” Yoru-
munun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
• TMS 17 Kiralama İşlemleri 
• TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
• TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
• TFRS 9 Finansal Araçlar 
• TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat”
b) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7 Sağlanan garantiler ve anlaşmanın feshi nedeniyle oluşan mükellefiyetler de dâhil

olmak üzere anlaşmadan kaynaklanan diğer mükellefiyetler, şartlarına bağlı olarak TMS 37,
TFRS 4 veya TFRS 9’a göre muhasebeleştirilir.”

c) “Yürürlük tarihi” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yürürlük tarihi
TFRS 9 (2017 Sürümü), 7’nci paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz ko-

nusu değişiklik de uygulanır. 
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, “İlgili düzenlemeler” bölümü ve 8’inci

paragrafı değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ’DE 
(SIRA NO: 55) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 113)

MADDE 1 – 19/1/2017 tarih ve 29953 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 55)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 Finansal
Araçlar” Standardının;

a) 5.1.3 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5.1.3 5.1.1 paragrafına bağlı kalınmaksızın, ticari alacakların TFRS 15 uyarınca önemli

bir finansman bileşenine sahip olmaması (veya işletmenin TFRS 15’in 63’üncü paragrafına
göre kolaylaştırıcı uygulamayı seçmesi) durumunda, bu alacaklar ilk defa finansal tablolara
alınması sırasında işlem bedeli üzerinden (TFRS 15’te tanımlandığı şekliyle) ölçülür.”

b) 7.1.4 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.1.5, 7.1.6 ve 7.1.7 paragrafları
eklenmiştir. 

“7.1.5 “-”
7.1.6 “-”
7.1.7 Negatif Bedele Yol Açan Erken Ödeme (TFRS 9’a İlişkin Değişiklikler), 7.2.29–

7.2.34 ve B4.1.12A paragraflarını eklemiş, B4.1.11(b) ve B4.1.12(b) paragraflarını değiştir-
miştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2019’da veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönem-
lerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilir. Erken uygulama halinde, bu husus dipnotlarda
açıklanır.”

c) 7.2.28 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 7.2.29-7.2.34 paragraf-
ları eklenmiştir.

“Negatif Bedele Yol Açan Erken Ödeme Değişikliğine İlişkin Geçiş Hükümleri
7.2.29 Negatif Bedele Yol Açan Erken Ödeme (TFRS 9’a İlişkin Değişiklikler), 7.2.30–

7.2.34 paragraflarında belirtilen durumlar dışında TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak uygu-
lanır.

7.2.30 Söz konusu değişikliklerin, bu Standart ilk kez uygulandığında uygulanması du-
rumunda, işletme 7.2.31–7.2.34 paragrafları yerine 7.2.1–7.2.28 paragraflarını uygular.

7.2.31 Söz konusu değişikliklerin, bu Standart ilk kez uygulandıktan sonra uygulanması
durumunda, işletme 7.2.32–7.2.34 paragraflarını uygular. İşletme, bu Standartta yer alan ve
söz konusu değişikliklerin uygulanması için gerekli olan diğer geçiş hükümlerini de uygular.
Bu amaçla, ilk uygulama tarihine yapılan atıflar, işletmenin bu değişiklikleri ilk kez uyguladığı
raporlama döneminin başlangıcı olarak dikkate alınır (söz konusu değişikliklerin ilk kez uy-
gulandığı tarih).

7.2.32 Bir finansal varlık veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanması açısından:

(a) Daha önce 4.1.5 paragrafında yer alan şart uyarınca bir finansal varlığın gerçeğe
uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanması, ancak bu şartın
söz konusu değişikliklerin uygulanması sonucunda artık karşılanmaması durumunda, varlığın
gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesine yönelik önceki tanım-
lama iptal edilir,

(b) Daha önce 4.1.5 paragrafında yer alan şartı karşılamayan bir finansal varlığın bu
şartı söz konusu değişikliklerin uygulanması sonucunda artık karşılaması durumunda, ilgili
varlık gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanabilir,

(c) Daha önce 4.2.2(a) paragrafında yer alan şart uyarınca bir finansal yükümlülüğün
gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanması, ancak bu şartın
söz konusu değişikliklerin uygulanması sonucunda artık karşılanmaması durumunda, yüküm-
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lülüğün gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesine yönelik önceki
tanımlama iptal edilir ve

(d) Daha önce 4.2.2(a) paragrafında yer alan şartı karşılamayan bir finansal yükümlü-
lüğün, bu şartı söz konusu değişikliklerin uygulanması sonucunda artık karşılaması durumunda,
ilgili yükümlülük gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak ta-
nımlanabilir.

Bu tür bir tanımlama ve iptal işlemi, söz konusu değişikliklerin ilk uygulama tarihinde
geçerli olan durum ve şartlar dikkate alınarak yapılır. Sözü edilen sınıflama geriye dönük olarak
uygulanır.

7.2.33 Söz konusu değişikliklerin uygulamasını yansıtmak için önceki dönem bilgile-
rinin yeniden düzenlenmesi zorunlu değildir. Önceki dönemler, yalnızca sonraki dönemlere
ilişkin durumlar dikkate alınmaksızın yeniden düzenlemenin mümkün olması ve yeniden dü-
zenlenen finansal tabloların bu Standardın bütün hükümlerini yansıtması durumunda yeniden
düzenlenebilir. Önceki dönem bilgilerinin yeniden düzenlenmemesi durumunda, önceki defter
değeri ile söz konusu değişikliklerin ilk uygulama tarihini içeren raporlama döneminin başın-
daki defter değeri arasındaki fark, söz konusu değişikliklerin ilk uygulama tarihini içeren ra-
porlama dönemine ilişkin dağıtılmamış kârların (ya da uygun olması durumunda, diğer bir öz-
kaynak bileşeninin) açılış bakiyesine yansıtılır. 

7.2.34 Söz konusu değişikliklerin ilk uygulama tarihini içeren raporlama döneminde,
işletme ilk uygulama tarihi itibarıyla söz konusu değişikliklerden etkilenen her bir finansal var-
lık ve yükümlülük sınıfına ilişkin aşağıdaki bilgileri açıklar:

(a) Söz konusu değişikliklerin uygulanmasından hemen önce belirlenen önceki ölçüm
sınıfı ve defter değeri,

(b) Söz konusu değişikliklerin uygulanmasından sonra belirlenen yeni ölçüm sınıfı ve
defter değeri,

(c) Finansal durum tablosunda daha önce gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara
yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanan ancak artık bu şekilde tanımlanmayan finansal varlık
ve yükümlülüklerin defter değerleri ve

(d) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlık
veya yükümlülüklere ilişkin tanımlamaların veya tanımlama iptallerinin nedenleri.”

ç) B4.1.11 paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(b) İhraççıya (diğer bir ifadeyle borçluya) bir borçlanma aracını erken ödeme imkânı

sağlayan veya hamile (diğer bir ifadeyle alacaklıya) bir borçlanma aracını vadesinden önce ih-
raççıya geri verme imkânı sağlayan ve peşin ödenen tutarların büyük ölçüde anaparanın ve
anapara bakiyesine ilişkin faizlerin ödenmemiş tutarını yansıttığı sözleşme şartları. Bununla
birlikte, peşin ödenen tutarlar, sözleşme vadesinden önce sonlandırıldığı için makul bir bedel
içerebilir.”

d) B4.1.12 paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(b) Erken ödeme tutarı büyük ölçüde sözleşmeye bağlı nominal değeri ve tahakkuk

eden (ancak ödenmemiş olan) faizi yansıtmaktadır (bununla birlikte, peşin ödenen tutarlar, söz-
leşme vadesinden önce sonlandırıldığı için makul bir bedel içerebilir) ve”

e) B4.1.12 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki B4.1.12A paragrafı eklenmiştir.
“B4.1.12A B4.1.11(b) ve B4.1.12(b) paragraflarının uygulanması açısından, sözleşme-

nin vadesinden önce sonlandırılmasına neden olan olay veya şartlar dikkate alınmaksızın, söz-
leşmenin taraflarından biri erken sonlandırma için makul bir tazminat ödemiş veya almış ola-
bilir. Örneğin, sözleşmenin taraflarından biri sözleşmeyi vadesinden önce sonlandırmayı tercih
ettiğinde (veya erken sonlandırmanın meydana gelmesine sebep olduğunda) makul bir tazminat
ödeyebilir veya alabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 216’DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 114)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarih ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konsolide

Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ

Sıra No: 216’nın Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 10 (TFRS 10)

Konsolide Finansal Tablolar” Standardının;

a) 15 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15.  Yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisi dolayısıyla elde ede-

ceği getiriler, yatırım yaptığı işletmenin performans sonuçlarına bağlı olarak değişkenlik gös-

terme potansiyeline sahip olduğunda; yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisi

dolayısıyla değişken getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi olmaktadır. Ya-

tırımcının getirileri sadece pozitif, sadece negatif veya hem pozitif hem de negatif olabilir.”

b) B43 paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B43. İlgili faaliyetlerin yönetiminin oy çokluğuyla belirlendiği ve yatırımcı işletmenin,

herhangi bir oy sahibinden veya organize oy sahipleri grubundan önemli ölçüde daha fazla oy

hakkına sahip olduğu, diğer pay sahipliklerinin de oldukça dağınık olduğu durumlarda, B42

paragrafının (a)-(c) bentlerinde belirtilen faktörler de tek başına dikkate alındıktan sonra, ya-

tırımcı işletmenin, yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olduğu söylenebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA 

TEBLİĞ SIRA NO: 218’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 115)

MADDE 1 - 28/10/2011 tarih ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer İş-

letmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS

12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 218’in Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı

12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının;

a) 9 uncu paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Vekil mi yoksa asil mi olduğunu (bakınız: TFRS 10’un B58–B72 paragrafları).”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
NAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 

(TMS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 4’TE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 116)

MADDE 1 – 18/1/2005 tarih ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Akış
Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’ün ekinde
yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları” Standardının; 

a) 17 nci paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c. Borç senetleri, krediler, senetler, tahvil, ipotek ve diğer kısa vadeli ya da uzun vadeli

borçlanma araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri,” 
b) 23 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“23. 22(a) paragrafında belirtilen nakit tahsilatlar ve ödemelere ilişkin örnekler şu şe-

kilde sıralanabilir:
(a) Bir banka açısından vadesiz mevduat olarak yatırılan ve çekilen paralar,
(b) Bir aracı kurumun müşterileri adına tuttuğu fonlarla ilgili nakit akışları,
(c) Mülk sahipleri adına tahsil edilen ve daha sonra bunlara ödenen kiralar.”
c) 23 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 23A paragrafı eklenmiştir. 
“23A. Aşağıdakiler için verilen avanslar ve yapılan ödemeler, 22(b) paragrafında be-

lirtilen nakit tahsilatlar ve ödemelere örnek olarak verilebilir: 
(a) Kredi kartı müşterilerine ilişkin anapara ödemeleri,
(b) Yatırımların alım ve satımı ve
(c) Vadesi üç ay veya daha kısa olan diğer kısa vadeli borçlanmalar.”
ç) 39 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“39. İşletmenin bağlı ortaklık veya diğer birimlerinin kontrolünün elde edilmesi veya

kaybedilmesi sonucunda ortaya çıkan toplam nakit akışları, ayrı olarak gösterilir ve yatırım
faaliyeti olarak sınıflandırılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 16) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 15’TE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 117)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi
Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No:15’in
ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının; 

a) 80A paragrafından sonra gelmek üzere 80B ve 80C paragrafları eklenmiştir.
“80B. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin

değişiklik) ilk kez uygulandığı raporlama döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında öngörülen
sayısal bilginin cari dönem için açıklanması gerekli değildir. Ancak sunulan her bir önceki dö-
nem için TMS 8’in 28(f) paragrafı uyarınca öngörülen sayısal bilgi sunulur.
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80C. Taşıyıcı bitkilere ilişkin bir kalemin, Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler deği-
şikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik) ilk kez uygulandığı raporlama dönemine
ilişkin finansal tablolarda, sunulan en erken dönemin başındaki gerçeğe uygun değeri üzerinden
ölçülmesi tercih edilebilir ve söz konusu gerçeğe uygun değer o tarihteki tahmini maliyet olarak
kullanılabilir. Önceki defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, sunulan en erken
dönemin başındaki dağıtılmamış kârların açılış bakiyesine yansıtılır.”

b) 81K paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“81K. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik);

3, 6 ve 37 nci paragrafları değiştirmiş, 22A ve 80B-80C paragraflarını eklemiştir. Söz konusu
değişiklikler 1 Ocak 2016’da veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açık-
lanır. Değişiklikler, 80C paragrafında belirtilen durum hariç olmak üzere, TMS 8 uyarınca, ge-
riye dönük olarak uygulanır.”

c) 81L ve 81M paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE 

STANDARDI (TMS 27) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 214’TE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 118)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarih ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel
Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No:
214’ün Ek 1’inde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 27 (TMS 27) Bireysel Finansal Tab-
lolar”  Standardının;

a) 17 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“17. 16-16A paragraflarında ele alınan ana ortaklık dışında kalan bir ana ortaklık veya

yatırım yapılan işletme üzerinde müşterek kontrolü ya da önemli etkisi bulunan bir yatırımcı
işletme bireysel finansal tablolarını hazırladığında, TFRS 10, TFRS 11 veya TMS 28 (2011’de
değişen şekli ile) Standartlarından ilgili olan Standart uyarınca hazırladığı finansal tabloları
belirtir. Ana ortaklık veya yatırımcı işletme bireysel finansal tablolarında ayrıca aşağıdaki bil-
gileri açıklar:

(a) Finansal tabloların bireysel finansal tablo olduğunu ve kanunen hazırlanma zorun-
luluğu bulunmadığı durumlarda hazırlanma sebebini. 

(b) Önemli bağlı ortaklık, iş ortaklığı ve iştirak yatırımlarının listesini. Bu liste aşağıdaki
bilgileri içermelidir: 

(i) Yatırım yapılan işletmenin adı.
(ii) İşletmenin faaliyetini sürdürdüğü esas yer (farklı olması durumunda şirket olarak

oluştuğu ülke). 
(iii) İşletmedeki sahiplik oranı ve oy hakkı oranının sahiplik oranından farklı olması

durumunda oy hakkı oranı. 
(c) (b) bendi uyarınca hazırlanan listedeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde kulla-

nılan yönteme ilişkin açıklama.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE 

STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 19’DA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 119)

MADDE 1 – 2/2/2006 tarih ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem
Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra
No: 19’un ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Ara Dönem Finansal Ra-
porlama”  Standardının;

a) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7. Bu Standartta yer alan hükümler, bir işletmenin ara dönem finansal raporunda, özet

finansal tablolar ve seçilmiş dipnotlar yerine (TMS 1’de tanımlandığı şekilde) tam bir finansal
tablo seti yayımlamasını yasaklamaz veya engellemez. Bu Standarttaki hükümler ayrıca, özet
finansal tabloların ve seçilmiş dipnotların, bu Standartta öngörülen asgari başlık ve seçilmiş
dipnotlardan daha fazlasını içermesini yasaklamaz veya engellemez. Bu Standartta yer alan fi-
nansal tablolara alma ve ölçme esasları, bir ara dönem için tam finansal tablo seti düzenlenmesi
durumunda bunlara da uygulanır ve bu finansal tablolar bu Standart ile öngörülen açıklamalar
yanında (özellikle 16A paragrafında belirtilen açıklamalar) diğer standartlar ile öngörülen açık-
lamaları da içerir.”

b) 27 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“27. TMS 8, tahminlerde meydana gelen ve cari dönemi önemli ölçüde etkileyen veya

takip eden dönemleri önemli ölçüde etkilemesi beklenen değişikliklerin, niteliğinin ve (müm-
künse) tutarının açıklanmasını gerektirir. Bu Standardın 16A(d) paragrafı da ara dönem finansal
raporda benzer açıklamaların yapılmasını gerektirir. Stokların defter değerinin düşürülmesi,
yeniden yapılandırma veya değer düşüklüğü zararlarına ilişkin olarak cari finansal yılın önceki
ara dönemlerinde raporlanan tahminlerde son ara dönemde meydana gelen değişiklikler buna
örnek teşkil eder. Bir önceki paragrafta öngörülen açıklama TMS 8 hükmü ile tutarlı olup, sa-
dece tahminlerde meydana gelen değişikliklerle sınırlı tutulması amaçlanmıştır. Bir işletmenin,
yıllık finansal tablolarına ara döneme ilişkin herhangi bir ek finansal bilgi dahil etmesi gerek-
mez.”

c) 35 ve 36 ncı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“35. Altı aylık dönemlerde raporlama yapan bir işletme finansal tablolarındaki ölçüm-

lerde altı aylık dönem itibarıyla veya dönemin sona ermesinden hemen sonra ve yıllık finansal
tablo tarihi itibarıyla veya on iki aylık dönemin sona ermesinden hemen sonra elde edilen bil-
gileri kullanır. On iki aylık değerlemeler altı aylık dönemde raporlanan tutarlara ilişkin tah-
minlerdeki muhtemel değişiklikleri yansıtır. İlk altı aylık ara dönem finansal tablolarında ra-
porlanan tutarlar geriye dönük olarak düzeltilmez. Ancak, 16A(d) ve 26 ncı paragraflar tah-
minlerde ortaya çıkan önemli değişikliklerin niteliği ve tutarının açıklanmasını gerektirir.

36. Bir işletme, altı aylık dönemlerden daha sık raporlama yapması durumunda, gelir
ve giderlerinin ölçülmesinde her ara dönem finansal tablo setinin hazırlandığı dönemde hesap
döneminin başından ara hesap döneminin sonuna kadarki tüm dönem için elde edilen bilgileri
kullanır. Cari ara dönemde raporlanan gelir ve giderler önceki ara dönemlerde raporlanan tu-
tarlara ilişkin tahminlerdeki değişiklikleri yansıtır. Önceki ara dönemlerde raporlanan tutarlar
geriye dönük olarak düzeltilmez. 16A(d) ve 26’ncı paragraflar tahminlerde ortaya çıkan önemli
değişikliklerin niteliği ve tutarının açıklanmasını gerektirir.”

ç) 49 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“49. TFRS’lere İlişkin Değişiklikler; 15, 27, 35 ve 36 ncı paragrafları değiştirmiş, 15A-

15C ve 16A paragraflarını eklemiş ve 16-18 paragraflarını silmiştir. Söz konusu değişiklikler,
1 Ocak 2011’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygula-
maya izin verilmektedir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

NAKİT DIŞI VARLIKLARIN ORTAKLARA DAĞITIMINA İLİŞKİN TÜRKİYE 
FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 17) 

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 147’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 120)

MADDE 1 – 5/5/2009 tarih ve 27219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Dışı
Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS
Yorum 17)  Hakkında Tebliğ Sıra No: 147’nin Ek 1’inde yer alan “TFRS Yorum 17 Nakit Dışı
Varlıkların Ortaklara Dağıtımı” Yorumunun;

a) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7. 5 inci paragraf uyarınca, işletmenin bir bağlı ortaklıktaki ortaklık paylarından bir

kısmını dağıttığı, ancak ilgili bağlı ortaklıktaki kontrolü sürdürdüğü durumlarda bu Yorum uy-
gulanmaz. Ayrıca; bağlı ortaklığa ilişkin kontrol gücü olmayan bir payın finansal tablolara alın-
ması sonucunu doğuran bir dağıtım yapan işletme, söz konusu dağıtımı TFRS 10’a göre mu-
hasebeleştirir.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür. 
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK 
UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 146’DA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 121)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarih ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Fi-
nansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Stan-
dardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No:146’nın Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Ra-
porlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”
Standardının;

a) 29 ve 29A paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“29. D19A paragrafı uyarınca, daha önce finansal tablolara alınmış olan bir finansal

varlığın, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlık ola-
rak tanımlanmasına izin verilir. Bu şekilde tanımlanan finansal varlıkların, tanımlanma tari-
hindeki gerçeğe uygun değerleri ile önceki finansal tablolardaki sınıflandırmaları ve defter de-
ğerleri dipnotlarda açıklanır.

29A. D19 paragrafı uyarınca, daha önce finansal tablolara alınmış olan bir finansal yü-
kümlülüğün, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal yü-
kümlülük olarak tanımlanmasına izin verilir. Bu şekilde tanımlanan finansal yükümlülüklerin,
tanımlanma tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile önceki finansal tablolardaki sınıflandırma-
ları ve defter değerleri dipnotlarda açıklanır.”
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b) 39B paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“39B. [Silinmiştir]”
c) 39F paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 39G paragrafı eklenmiştir.  
“39G. [Silinmiştir]”
ç) 39U paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“39U. [Silinmiştir]”
d) 39Y paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“39Y. TFRS 9 Finansal Araçlar (2017 Sürümü), 29, B1–B6, D1, D14, D15, D19 ve

D20 paragraflarını değiştirmiş, 39B, 39G ve 39U paragraflarını silmiş ve 29A, B8–B8G, B9,
D19A–D19C, D33, E1 ve E2 paragraflarını eklemiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu
değişiklikler de uygulanır.”

e) B1, B2, B3, B4, B5 ve B6 paragrafları ile B2 ve B4 paragraflarından önceki başlıklar
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B1. İşletme aşağıdaki istisnaları uygular:
(a) Finansal varlık ve yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması (B2 ve B3 paragraf-

ları),
(b) Korunma muhasebesi (B4 - B6 paragrafları),
(c) Kontrol gücü olmayan paylar (B7 paragrafı),
(d) Finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü (B8 - B8C paragrafları),
(e) Finansal varlıkların değer düşüklüğü (B8D - B8G paragrafları),
(f) Saklı türev ürünler (B9 paragrafı) ve
(g) Devlet kredileri (B10-B12 paragrafları).
Finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması
B2. B3 paragrafında izin verilen durum hariç olmak üzere, TFRS’leri ilk kez uygulayan

bir işletme, TFRS’lere geçiş tarihinde veya sonrasında gerçekleşen işlemlere, TFRS 9’da yer
alan finansal tablo dışı bırakma hükümlerini ileriye yönelik olarak uygular. Örneğin, TFRS’lere
geçmeden önceki muhasebe ilkeleri çerçevesinde, TFRS’lere geçiş tarihinden önce gerçekleşen
bir işlem sonucunda finansal tablo dışı bırakılmış olan türev olmayan finansal varlık veya yü-
kümlülükler, TFRS’ler çerçevesinde yeniden finansal tablolara alınmaz (daha sonraki bir işlem
veya olay sonucunda finansal tablolara alınmasının gerektiği durumlar hariç).

B3. Geçmişteki işlemler sonucunda finansal tablo dışı bırakılan finansal varlık veya
yükümlülüklere TFRS 9’un uygulanması için gerekli olan bilginin, bu işlemlerin ilk kez mu-
hasebeleştirildiği tarihte elde edilmiş olması şartıyla, B2 paragrafında yer alan hükme bağlı
kalınmaksızın, işletme seçtiği bir tarihten itibaren TFRS 9’u geriye dönük olarak uygulayabilir.

Korunma muhasebesi 
B4. TFRS 9’da öngörüldüğü şekilde, TFRS’lere geçiş tarihinde işletme: 
(a) Tüm türev araçları gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçer ve
(b) TFRS’lere geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre varlık veya yükümlülükmüş

gibi raporlanan türev araçlardan kaynaklanan ertelenmiş tüm kazanç ve kayıpları iptal eder.
B5. İşletme, TFRS 9 uyarınca korunma muhasebesinin şartlarını taşımayan korunma

ilişkilerini (korunma aracının tek başına satılan bir opsiyon veya bir net satılan opsiyon olduğu
veya döviz kuru riski dışındaki bir riske yönelik gerçekleştirilen nakit akış değişkenliğinden
korunma işlemi kapsamında korunan kalemin bir net pozisyon olduğu çoğu korunma ilişkisini),
TFRS açılış finansal durum tablosuna yansıtmaz. Ancak, TFRS’lere geçmeden önceki muha-
sebe ilkelerine göre net pozisyonun korunan kalem olarak tanımlanmış olduğu durumlarda,

19 Aralık 2017 – Sayı : 30275 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



TFRS’lere geçiş tarihinden sonra olmamak üzere, TFRS’ler uyarınca net pozisyondaki münferit
bir kalemin veya TFRS 9’un 6.6.1 paragrafında yer alan hükümlerin karşılanması halinde bir
net pozisyonun, korunan kalem olarak tanımlanabilmesi mümkündür.

B6. TFRS’lere geçiş tarihinden önceki bir tarihte bir işlemin, TFRS 9’da yer alan ko-
runma muhasebesine ilişkin şartları taşımayan bir korunma işlemi kapsamında tanımlanması
durumunda, korunma muhasebesine son verilmesi amacıyla TFRS 9’un 6.5.6 ve 6.5.7 paragraf-
ları uygulanır. TFRS’lere geçiş tarihinden önce gerçekleştirilen işlemler, geriye dönük olarak
korunma işlemi kapsamında tanımlanamazlar.”

f) B8 paragrafı ile bu paragraftan önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
B8 paragrafından sonra gelmek üzere B8A, B8B, B8C, B8D, B8E, B8F ve B8G paragrafları
ile B8D paragrafından önce gelmek üzere ilgili başlık eklenmiştir.

“Finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü
B8. Bir finansal varlığın TFRS 9’un 4.1.2 ya da 4.1.2A paragraflarındaki şartları sağ-

layıp sağlamadığı, TFRS’lere geçiş tarihinde geçerli olan durum ve şartlar dikkate alınarak de-
ğerlendirilir.

B8A. TFRS’lere geçiş tarihinde mevcut olan durum ve şartlar dikkate alınarak, TFRS
9’un B4.1.9B - B4.1.9D paragraflarına göre paranın değiştirilmiş zaman değeri unsurunun de-
ğerlendirilmesinin işletme için uygulanabilir olmaması durumunda, işletme söz konusu finansal
varlığın sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerini, TFRS 9’un B4.1.9B - B4.1.9D paragraflarında
yer alan paranın zaman değeri unsurunun değiştirilmesine ilişkin hükümleri göz önünde bu-
lundurmadan, TFRS’lere geçiş tarihinde mevcut olan durum ve şartları dikkate alarak değer-
lendirir. (Bu durumda işletme, TFRS 7’nin 42R paragrafını da uygular ancak TFRS 9’un 7.2.4
paragrafına yapılan atıflar TFRS 7’nin 42R paragrafını ve finansal varlığın ilk defa finansal
tablolara alınmasına yapılan atıflar TFRS’lere geçiş tarihini ifade eder).

B8B. TFRS’lere geçiş tarihinde mevcut olan durum ve şartlar dikkate alınarak, erken
ödeme özelliğinin gerçeğe uygun değerinin TFRS 9’un B4.1.12(c) paragrafına göre önemsiz
olup olmadığının değerlendirilmesinin işletme için uygulanabilir olmaması durumunda, işletme
söz konusu finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerini, erken ödeme özelliğine
ilişkin TFRS 9’un B4.1.12 paragrafında yer alan erken ödeme özelliğine ilişkin istisnayı göz
önünde bulundurmadan TFRS’lere geçiş tarihinde mevcut olan durum ve şartları dikkate alarak
değerlendirir. (Bu durumda işletme TFRS 7’nin 42S paragrafını da uygular ancak TFRS 9’un
7.2.5 paragrafına yapılan atıflar, TFRS 7’nin 42S paragrafını ve finansal varlığın ilk defa fi-
nansal tablolara alınmasına yapılan atıflar TFRS’lere geçiş tarihini ifade eder).

B8C. TFRS 9’da yer alan etkin faiz yönteminin geriye dönük olarak uygulanabilir ol-
maması durumunda (TMS 8’de tanımlandığı şekilde), finansal varlığın veya yükümlülüğün
TFRS'lere geçiş tarihindeki gerçeğe uygun değeri, finansal varlığın TFRS'lere geçiş tarihindeki
yeni brüt defter değeri veya finansal yükümlülüğün TFRS'lere geçiş tarihindeki yeni itfa edilmiş
maliyetidir.  

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
B8D. TFRS 9’un 5.5 Bölümünde yer alan değer düşüklüğüne ilişkin hükümler, B8E–

B8G ve E1–E2 paragrafları uyarınca geriye dönük olarak uygulanır.
B8E. TFRS’lere geçiş tarihinde, finansal aracın ilk defa finansal tablolara alındığı ta-

rihteki (veya kredi taahhütleri ve finansal teminat sözleşmeleri için TFRS 9’un 5.5.6 paragrafına
göre geri dönülemez bir taahhüde taraf olunan tarihteki) kredi riskinin belirlenmesinde aşırı
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maliyet veya çabaya katlanılmadan elde edilebilen, makul ve desteklenebilir bilgiler kullanılır
ve bu kredi riski, TFRS’lere geçiş tarihindeki kredi riski ile karşılaştırılır (ayrıca bakınız: TFRS
9’un B7.2.2–B7.2.3 paragrafları).

B8F. İlk defa finansal tablolara alma tarihinden itibaren kredi riskinde önemli bir artış
olup olmadığı belirlenirken aşağıdakiler uygulanabilir:

(a) TFRS 9’un 5.5.10 ve B5.5.22 - B5.5.24 paragraflarında yer alan hükümler ve
(b) Finansal aracın vadesinin geçtiğine ilişkin bilgi esas alınarak, ilk defa finansal tab-

lolara alınmasından bu yana kredi riskinde meydana gelen önemli artışlar tanımlanmak suretiyle
değer düşüklüğü hükümlerinin uygulanacak olması durumunda, sözleşmeye bağlı ödemelerin
vadesi 30 günden fazla geçmiş olan finansal araçlar için TFRS 9’un 5.5.11 paragrafındaki aksi
ispat edilebilir ön kabul.

B8G. TFRS’lere geçiş tarihinde, finansal aracın ilk defa finansal tablolara alınmasından
bu yana kredi riskinde önemli bir artış olup olmadığının belirlenmesinin aşırı maliyet veya
çaba gerektirmesi durumunda, finansal araç finansal tablo dışı bırakılıncaya kadar, her rapor-
lama tarihinde ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit tutarda bir zarar karşılığı finansal tab-
lolara alınır (finansal araç raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olmadığı sürece ki bu
durumda B8F(a) paragrafı uygulanır).”

g) B8 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki B9 paragrafı eklenmiştir.
“B9. TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme, bir saklı türev ürünün esas üründen ay-

rıştırılmasının ve ayrı bir türev ürün olarak muhasebeleştirilmesinin gerekip gerekmediğini,
sözleşmeye taraf olunduğu tarih ve TFRS 9’un B4.3.11 paragrafı uyarınca yeniden değerlen-
dirmenin öngörüldüğü tarihten daha geç olanında mevcut olan şartları dikkate alarak değer-
lendirir.”

ğ) B12 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“B12. B10 ve B11 paragraflarında yer alan hükümler ve sağlanan rehberlik, önceden

gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak finansal tablolara alınan finansal
araçların sınıflandırılmasıyla ilgili D19-D19C paragraflarında tanımlanan istisnaların kullanıl-
masını engellemez.”

h) D1 paragrafının (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s) ve (t) bentleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(j) Önceden finansal tablolara alınmış finansal araçların tanımlaması (D19-D19C pa-
ragrafları),

(k) Finansal varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınması sırasında
gerçeğe uygun değerlerinin ölçümü (D20 paragrafı),

(l) Maddi duran varlıklar içerisinde yer alan hizmetten çekmeye (yedeğe çekme) ilişkin
hükümler (D21 ve D21A paragrafları),

(m) TFRS Yorum 12’ye göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar veya maddi olmayan
duran varlıklar (D22 paragrafı),

(n) Borçlanma maliyetleri (D23 paragrafı),
(o) Müşterilerden varlık transferleri (D24 paragrafı),
(p) Finansal yükümlülüklerin özkaynak araçlarıyla ödenmesi (D25 paragrafı),
(q) Aşırı oranda yüksek enflasyon (D26-D30 paragrafları),
(r) Müşterek anlaşmalar (D31 paragrafı),
(s) Yüzey madeninin üretim aşamasındaki dekapaj maliyetleri (D32 paragrafı),
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(t) Finansal olmayan bir kalemin alımına veya satımına ilişkin sözleşmelerin tanımlan-
ması (D33 paragrafı),”

ı) D14 ve D15 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“D14. İşletmenin bireysel finansal tablo hazırlaması durumunda TMS 27, bağlı ortak-

lıklardaki, iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımların aşağıdaki şekilde muhasebeleşti-
rilmesini gerektirir:

(a) Maliyet bedeli üzerinden veya 
(b) TFRS 9 çerçevesinde.
D15. TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletmenin bu tür bir yatırımı TMS 27 çerçeve-

sinde maliyet bedeli üzerinden ölçmesi durumunda, söz konusu yatırım, TFRS bireysel açılış
finansal durum tablosunda:

(a) TMS 27 uyarınca belirlenen maliyet bedeli ya da
(b) Tahmini maliyeti üzerinden ölçülür. Bu yatırımın tahmini maliyeti: 
(i) Yatırımın, işletmenin TFRS’leri uygulamaya başladığı tarihteki bireysel finansal tab-

lolarında yer alan gerçeğe uygun değeri ya da
(ii) Söz konusu tarih itibarıyla, yatırımın TFRS’lere geçmeden önceki muhasebe ilke-

lerine göre belirlenmiş defter değeridir.
Bağlı ortaklık, iş ortaklığı ve iştirakteki yatırımını, tahmini maliyet değeri kullanarak

ölçmeyi tercih eden TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme, bu yatırımlarını ölçerken yuka-
rıdaki (i) ya da (ii) alt bentlerinden herhangi birini seçebilir.”

i) D19 paragrafından önce gelen başlık ile D19, D19A, D19B ve D19C paragrafları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Önceden finansal tablolara alınmış finansal araçların tanımlanması
D19. TFRS 9, bir finansal yükümlülüğün (belirli kıstasları karşılaması durumunda) ger-

çeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülük olarak tanımlan-
masına izin verir. Bu hükme bağlı kalınmaksızın, finansal yükümlülüğün TFRS’lere geçiş ta-
rihinde TFRS 9’un 4.2.2 paragrafında belirtilen kıstasları sağlaması şartıyla, işletmenin bu ta-
rihte yükümlülüğü gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlama-
sına izin verilir.

D19A. Bir finansal varlık, TFRS’lere geçiş tarihinde mevcut olan durum ve şartlar esas
alınarak, TFRS 9’un 4.1.5 paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara
yansıtılarak ölçülen finansal varlık olarak tanımlanabilir.

D19B. Özkaynak aracına yapılan bir yatırım, TFRS’lere geçiş tarihinde mevcut olan
durum ve şartlar esas alınarak, TFRS 9’un 5.7.5 paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer deği-
şimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak tanımlanabilir.

D19C. Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan bir
finansal yükümlülük için, TFRS’lere geçiş tarihindeki mevcut olan durum ve şartlar esas alı-
narak, TFRS 9’un 5.7.7 paragrafındaki uygulamanın, kâr ya da zararda bir muhasebe uyum-
suzluğuna neden olup olmayacağı belirlenir.”

j) D20 paragrafı ile bu paragraftan önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlk defa finansal tablolara alınırken finansal varlık veya yükümlülüklerin gerçeğe

uygun değerlerinin ölçümü
D20. İşletme, 7 ve 9 uncu paragraflarda yer alan hükümlere bağlı kalmaksızın, TFRS

9’un B5.1.2A(b) paragrafında belirtilen hükümleri ileriye yönelik olarak, TFRS’lere geçiş ta-
rihinde veya sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulayabilir.”
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k) D33 paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki başlık eklenmiş ve D33 paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Finansal olmayan bir kalemin alımına veya satımına ilişkin sözleşmelerin tanım-
lanması

D33. TFRS 9, finansal olmayan bir kalemin alımına veya satımına ilişkin sözleşmelerin
bazılarının başlangıçta, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanım-
lanmasına izin verir (bakınız: TFRS 9’un 2.5 paragrafı). Bu hükme bağlı kalmaksızın, işlet-
menin, TFRS’lere geçiş tarihi itibarıyla mevcut olan sözleşmelerin gerçeğe uygun değer deği-
şimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlamasına ancak bu sözleşmelerin bu tarihte TFRS
9’un 2.5 paragrafındaki hükümleri karşılaması ve işletmenin bütün benzer sözleşmeleri bu şe-
kilde tanımlaması durumunda izin verilir.”

l) E1 ve E2 paragrafları ile E1 paragrafından önce gelen başlık aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Karşılaştırmalı bilgilerin TFRS 9 açısından yeniden düzenlenmesine ilişkin hükme
yönelik istisna 

E1. İşletmenin TFRS’leri ilk kez uyguladığı raporlama döneminin 1 Ocak 2019’dan
önce başlaması ve işletmenin TFRS 9’u (2017 Sürümü) uygulaması durumunda, TFRS 7 Fi-
nansal Araçlar: Açıklamalar’ın zorunlu kıldığı açıklamalar TFRS 9 kapsamındaki kalemlerle
ilgili olduğu ölçüde, TFRS’lerin ilk kez uygulandığı finansal tablolardaki karşılaştırmalı bilgi-
lerin, TFRS 7 veya TFRS 9 (2017 Sürümü) ile uyumlu olması gerekli değildir. Bu tür işletmeler
için, TFRS’lere geçiş tarihine yapılan atıflar, sadece TFRS 7 ve TFRS 9’un (2017 Sürümü)
uygulanması açısından, TFRS’lerin ilk kez uygulandığı raporlama döneminin başlangıcını ifade
eder.

E2. TFRS’lere geçişin ilk yılında TFRS 7 ve TFRS 9 (2017 Sürümü) ile uyumlu olma-
yan karşılaştırmalı bilgi sunmayı tercih eden bir işletme:

(a) TFRS 9 kapsamındaki kalemler hakkındaki karşılaştırmalı bilgilere ilişkin TFRS
9’da yer alan hükümler yerine TFRS’lere geçmeden önceki muhasebe ilkelerinde yer alan hü-
kümleri uygular.

(b) Bu bilgiyi hazırlamak için kullandığı esas ile birlikte bu durumu açıklar.
(c) Karşılaştırmalı döneme ilişkin raporlama tarihindeki finansal durum tablosu (diğer

bir ifadeyle, TFRS’lere geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre karşılaştırmalı bilgi içeren
finansal durum tablosu) ile TFRS’lerin ilk kez uygulandığı raporlama döneminin (başka bir
ifadeyle, TFRS 9 (2017 Sürümü) ve TFRS 7 ile uyumlu bilgi içeren ilk dönemin) başladığı ta-
rihteki finansal durum tablosu arasındaki düzeltmeleri, muhasebe politikasındaki değişiklik-
lerden kaynaklanan düzeltmeler gibi ele alır ve TMS 8’in 28(a)-(e) ve (f)(i) paragraflarında
öngörülen açıklamaları yapar. 28(f)(i) paragrafı sadece karşılaştırmalı döneme ilişkin raporlama
tarihindeki finansal durum tablosunda sunulan tutara uygulanır.

(d) TFRS’lerde yer alan belirli hükümlere uyumun, finansal tablo kullanıcılarının belirli
işlem, olay ve şartların işletmenin finansal durumu ve finansal performansı üzerindeki etkilerini
anlamalarında yetersiz kalması durumunda, ek açıklamaların yapılması amacıyla TMS 1’in
17(c) paragrafını uygular.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER
— Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 86)
— İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 87)
— Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 88)
— Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5)

Hakkında Tebliğ Sıra No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 89)
— TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 42’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90)
— Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 91)
— Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 211’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 92)
— Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 93)
— Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 94)
— Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra

No: 95)
— Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8)

Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 96)
— Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6’da Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 97)
— Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 98)
— Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ Sıra No: 8’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 99)
— Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’te Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 100)
— Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’da Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 101)
— İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’te

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 102)
— Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ Sıra No: 40’ta Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 103)
— Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ Sıra No: 32’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 104)
— Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 105)
— Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 106)
— Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 107)
— Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra

No: 108)
— İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra

No: 65’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 109)
— Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı

Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 110)
— Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu

(TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 111)
— Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 112)
— Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 55)

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 113)
— Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 216’da

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 114)
— Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ

Sıra No: 218’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 115)
— Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’te Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 116)
— Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15’te Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 117)
— Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No: 214’te Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 118)
— Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No: 19’da Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 119)
— Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında

Tebliğ Sıra No: 147’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 120)
— Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1)

Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 121)


