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Değişiklikler’in Yayımlanması  

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu tarafından “Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use 

Amendments to IAS 16” başlığıyla yayımlanan “Maddi Duran Varlıklar - Amaçlanan Kullanım 

Öncesi Kazançlar - TMS 16’ya İlişkin Değişiklikler”in yayımlanmasına karar verilmiştir.  
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TMS 16 Maddi Duran Varlıklar’a İlişkin Değişiklikler 

17 ve 74’üncü paragraflar değiştirilmiş, 20A, 74A, 80D ve 81N paragrafları eklenmiştir. Daha önce 74(d) 
paragrafında yer alan hükümler değiştirilmemiş olup 74A (a) paragrafına alınmıştır. Silinen metin üzeri çizili 
olarak, yeni eklenen metin ise altı çizili olarak gösterilmiştir.  

Finansal tablolara alma sırasında ölçüm 

 … 

Maliyet unsurları 

 … 

17 Doğrudan ilgili varlıkla ilişkilendirilebilen maliyetlere ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır:  

… 

(e) Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığını (bir başka ifadeyle, varlığın teknik ve fiziki 

performansının, mal veya hizmet üretimi veya arzı, başkalarına kiraya verilmek ya da idari amaçlar 

için kullanılabilecek durumda olup olmadığının değerlendirilmesini) test etme maliyetlerinden, 

varlığı gerekli yer ve duruma getirirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen net hasılat 

düşüldükten sonra kalan tutar (teçhizatın denenmesi sırasında üretilen örnekler gibi)  ve 

 … 

… 

20A Bir maddi duran varlık kalemi, yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için gereken yer ve 

duruma getirilirken çeşitli kalemler üretilmiş olabilir (varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığı test edilirken 

üretilen örnekler gibi). İşletme, bu tür kalemlerin satışından elde edilen kazançları ve söz konusu kalemlerin 

maliyetini ilgili Standartlar uyarınca kâr veya zarara yansıtır. İşletme, söz konusu kalemlerin maliyetini, TMS 

2’de yer alan ölçüm hükümlerini uygulayarak ölçer.  

 ...  

Açıklama 

… 

74 Finansal tablolarda ayrıca aşağıdakiler açıklanır: 

… 

(b) Maddi duran varlığın inşası sırasında katlanılan ve defter değerine dahil edilen harcamaların 

tutarı ve 

(c) Maddi duran varlıkları edinmek için yapılan sözleşmeye bağlı taahhütler. ve 

(d) Kapsamlı gelir tablosu üzerinde ayrı olarak raporlanmamışsa, değeri düşen, kaybolan veya 

elden çıkarılan maddi duran varlık kalemleri için üçüncü şahıslar tarafından tazmin edilen 

ve gelir tablosu ile ilişkilendirilmiş olan tutarlar. 

74A Kapsamlı gelir tablosunda ayrı olarak sunulmamışsa, finansal tablolarda aşağıdakiler açıklanır: 

(a) Değer düşüklüğüne uğrayan, kaybolan ya da vazgeçilen maddi duran varlık kalemleri için 

üçüncü kişilerden alınarak kâr veya zarara dâhil edilen tazminat tutarı ve 

(b) İşletmenin olağan faaliyetlerinin bir çıktısı olmayan üretilmiş kalemlerle ilgili olarak 20A 

paragrafı uyarınca kâr veya zarara dâhil edilen kazanç ve maliyet tutarları ile kapsamlı gelir 

tablosundaki hangi kalem veya kalemlerin bu tür kazanç ve maliyetleri içerdiği. 

 

Geçiş hükümleri 

 ... 
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80D Temmuz 2020’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklar-Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar, 17 ve 74’üncü 

paragrafları değiştirmiş ve 20A ile 74A paragraflarını eklemiştir. Söz konusu değişiklikler geriye dönük 

olarak; ancak sadece değişikliklerin ilk kez uygulandığı finansal tablolarda sunulan en erken dönemin başında 

veya sonrasında, yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için gereken yer ve duruma getirilen 

maddi duran varlık kalemlerine uygulanır. Değişikliklerin ilk kez uygulanmasının birikimli etkisi, sunulan en 

erken dönemin başındaki dağıtılmamış kârların ya da uygun olan başka bir özkaynak bileşeninin açılış 

bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolara alınır.  

Yürürlük tarihi 

 ... 

81N Temmuz 2020’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklar-Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar, 17 ve 74’üncü 

paragrafları değiştirmiş ve 20A, 74A ve 80D paragraflarını eklemiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya 

sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken 

uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.  

 

 


