
 

 

TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 

Standardın Temel Amacı Nedir? 

İşletmelerin, duran varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık gruplarının) elden çıkarılmasının 

veya durdurulan faaliyetlerin finansal etkilerini finansal tablo kullanıcılarının 

değerlendirebilmelerini sağlayacak bilgiyi sunmalarının ve kamuoyuna açıklamalarının 

sağlanmasıdır. 

Söz Konusu Standart İşletmeler Açısından Neden Önemlidir? 

İşletmeler; birçok nedenden ötürü faaliyetleri süresince bazı varlıklarının kullanım dışına 

alınarak satılmasına karar verebilirler. Ayrıca; işletmeler faaliyetleri boyunca bazı işlemlerini 

veya faaliyetlerini durdurabilirler. Anlaşılabilir, tutarlı, tarafsız ve karşılaştırılabilir nitelikteki 

finansal tabloların sunulması, bu raporları kullanan kişi ve kurumların ekonomik karar 

almalarında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle; söz konusu varlıklara ve faaliyetlere ilişkin 

bilgilerin finansal tablolarda ve açıklayıcı dipnotlarda ayrı olarak yer alması gerekir. 

Standardın Kapsamı Nedir? 

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların (ve elden çıkarılacak varlık gruplarının) sunumu ve 

ölçümü TFRS 5’in konusuna girmekle birlikte kiralama sözleşmesinin feshedilmesi, fabrikanın 

kapatılması, çalışanların tayini (yerlerini değiştirme) gibi söz konusu varlıkların elden 

çıkarılmasına yönelik satış işlemleri dışında katlanılan maliyetlerin muhasebeleştirilmesini 

(borç kaydını) kapsamaz. 

Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar TFRS 5 Kapsamında 

Sınıflandırılabilir Mi? 

Bu TFRS’nin satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlıklara (veya elden 

çıkarılacak varlık gruplarına) yönelik sınıflandırma, sunum ve ölçüm hükümleri, ortaklara 

ortaklık sıfatları dolayısıyla dağıtılmak amacıyla (ortaklara dağıtım amacıyla) elde tutulan 

olarak sınıflandırılan duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık grupları) için de geçerlidir. 

Duran Varlıkların Satış veya Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Olarak 

Sınıflandırılması İçin Hangi Koşulların Gerçekleşmesi Gerekmektedir? 

Sınıflandırmaya İlişkin Genel Kriterler 

 Varlığın satışa hazır durumda olması, 

 Varlığın satışının bir yıldan kısa bir sürede yapılabilir olması, 

 Yönetimin satışı taahhüt etmiş olması, 

 Varlığın gerçeğe uygun değeri üzerinden pazarlanıyor olması, 

 Satış planının değişikliğe açık olmaması, 

 Alıcı arayışının aktif bir şekilde sürdürülüyor olması. 

Satış İçin Öngörülen Süre Bir Yılı Aşabilir Mi? 

Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz 

konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş 
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ve işletmenin ilgili varlığın satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli 

kanıt bulunması durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili 

varlığın satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez. 

Bir Varlığın Satış Amacı İle Edinilmesi Durumunda İlk Kez Muhasebeleştirilmesi Esnasında 

Satış Amaçlı Olarak Sınıflandırılabilir Mi? 

İşletmenin bir duran varlığı sadece daha sonra elden çıkartma amacıyla edinmiş olması 

durumunda, duran varlığı edinme tarihinde satış amacıyla elde tutulan olarak 

sınıflandırabilmesi; ancak bir yıllık süre koşulunun sağlanması (zorunlu olarak sürenin bir yılı 

aştığı durumlar dışında) ve edinme tarihi itibariyle henüz sağlanmamış olan satış amaçlı elde 

tutulan olarak sınıflandırılmaya ilişkin diğer koşulların edinme tarihini müteakip kısa bir süre 

içerisinde (genellikle 3 ay içerisinde)  karşılanması ihtimalinin yüksek olması durumunda 

mümkündür. 

Sınıflandırmaya İlişkin Genel Koşulların Raporlama Döneminden Sonra Karşılanması 

Durumunda İşletme Söz Konusu Varlıklar TFRS 5 Kapsamında Sınıflandırabilir Mi? 

Hayır. Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerine uyumun raporlama 

döneminden sonra sağlanması durumunda; işletme, finansal tablolarının yayımlanması 

sırasında ilgili duran varlığı (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satış amaçlı elde tutulan 

varlık olarak sınıflandırmaz. Ancak söz konusu kriterlerin raporlama döneminden sonra, fakat 

finansal tabloların yayımlanmasına ilişkin onaydan önce karşılanması durumunda, işletme 

TFRS 5’de belirtilen bilgileri dipnotlarda açıklar. 

Kullanımdan Çekilecek Duran Varlıklar TFRS 5 Kapsamında Sınıflandırılabilir Mi? 

Hayır. İşletmeler bazı varlıkların kullanımından vazgeçebilirler. Bu durumda, kullanımdan 

çekilecek duran varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) satış amaçlı olarak sınıflandırılmaz. 

Bunun nedeni; varlığın defter değerinin esas itibariyle, kullanımının devamı suretiyle geri 

kazanılacak olmasıdır. Kullanımdan çekilecek duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık 

grupları); ekonomik ömürlerinin sonuna kadar kullanılabilecek duran varlıklar (veya elden 

çıkarılacak varlık grupları) ile satılmayıp faaliyetine son verilecek olan duran varlıkları (veya 

elden çıkarılacak varlık gruplarını) içerir. 

Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıkların Ölçümü Nasıl Yapılır? 

İşletme satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlığı ve elden 

çıkarılacak duran varlık grubunu, defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun 

değerinden düşük olanı ile ölçer. Ayrıca, ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak 

sınıflandırılan bir duran varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu), defter değeri ile dağıtım 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanıyla ölçülür. 

TFRS 5 Kapsamında Sınıflandırılan Varlıklar İçin Amortisman Ayrılır Mı? 

Hayır. Satış amaçlı sınıflandırılan veya satış amaçlı sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık 

grubunun bir parçası olan bir duran varlık amortismana tabi tutulmaz (veya itfa edilmez). 
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TFRS 5 Kapsamında Sınıflandırılan Varlıkların Satış Planında Değişiklik Yapılabilir Mi? 

Evet. İşletmeler, satışa çıkarmış olduğu varlıkların satışından çeşitli nedenlerden ötürü 

vazgeçebilir. Bu durumda söz konusu varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satış 

amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmasına son verilir. 

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Finansal Tablolarda Nasıl Sunulur? 

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar, finansal durum tablosunda, dönen varlıklar içerisinde 

ayrı olarak raporlanır. Genel uygulamalara bakıldığında, elden çıkarılacak duran varlıkların, 

dönen varlığı oluşturan diğer kalemlerden ayrı olarak raporlandığı görülmektedir. Bu gruba 

ilişkin olarak borçların da bulunması durumunda, bunlarda finansal durum tablosunda ayrı 

olarak gösterilmek zorundadır. 

TFRS 5 Kapsamında Bir Sınıflandırma Yapıldığında Önceki Döneme İlişkin Karşılaştırmalı Bilgi 

Sunulmak Adına Geçmişe Yönelik Düzeltme Yapılmalı Mıdır? 

Karşılaştırmalı finansal durum tablolarında satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların ve 

bunlarla ilişkili diğer varlık ve borçların önceki dönem rakamları ile karşılaştırmalı bir şekilde 

verilmesine gerek görülmemektedir. Sadece bu gruba girdikleri hesap döneminin finansal 

tablolarında ayrıca gösterilecektir. 

Durdurulan Faaliyet Nedir? 

Durdurulan faaliyet; işletmenin elden çıkarılan ya da satış amaçlı elde tutulan olarak 

sınıflandırılan kısmıdır. Söz konusu kısım; ayrı bir ana faaliyet kolu, faaliyette bulunulan coğrafi 

bir alan ya da özellikle yeniden satma amacıyla edinilmiş bir bağlı ortaklık niteliğinde olmalıdır. 

Durdurulan Faaliyetler Nasıl Sunulur? 

Durdurulan faaliyetler, kapsamlı gelir tablosunda kâr veya zarar içerisinde ve nakit akış 

tablosunda ayrı olarak sunulur. 

Durdurulan faaliyetlere ilişkin gelir ve giderler, gelir tablosunda ayrı bir başlık altında 

raporlanır. Gelir tablosunda durdurulan faaliyetlerle ilgili, bu faaliyetlerden elde edilen gelir ve 

giderler, bu faaliyetleri oluşturan varlık veya varlık gruplarının ölçülmesinden ve elden 

çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar raporlanır. 

Durdurulan faaliyet alanları itibariyle, henüz satılıp satılmadıklarına bakılmaksızın, gelirler, 

giderler bunların vergi etkileri ve vergi sonrası kâr rakamına kadar diğer sürdürülen 

faaliyetlerden ayrı olarak gösterilmek zorunluluğundadır. 

TFRS 5 Kapsamında İşletme Yönetimlerinde Yapılan Önemli Yargılar Ve Tahminler Nelerdir? 

Bir varlığın ‘satış amaçlı elde tutulan’ olarak sınıflandırılması raporlama tarihinde veya 

öncesinde yönetim tarafından gerçekleştirilen işlemlere ve yönetimin varlığın satışa hazır 

durumda olduğuna ve satışının gerçekleşmesine ilişkin beklentilerine (yargısına) bağlıdır. 
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Varlığın satışa hazır durumda olduğuna ilişkin yargıda bulunulması için, bu tür varlıkların 

satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar ile varlığın elden çıkarılmasına ilişkin diğer 

koşulların değerlendirilmesi gerekir. Satış olasılığının yüksek olup olmadığına karar verilirken, 

satış işleminin ortaklar tarafından onaylanma olasılığının ve yönetimin satış taahhüdüne 

nelerin yeterli kanıt oluşturduğunun değerlendirilmesi gerekir. 

Satış amaçlı elde tutulan varlıkların ölçümü gerçeğe uygun değerin ölçümünü ve satış 

maliyetinin tahmin edilmesini gerektirir. Gerçeğe uygun değer ölçümü ile ilgili yargılar ve 

tahminler TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer’de belirtilmektedir. 

TFRS 5 Kapsamında Yapılması Gereken Zorunlu Açıklamalar Nelerdir? 

Cari dönem içinde satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan veya satılmış olan bir duran 

varlığa (veya elden çıkarılacak varlık grubuna) ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler dipnotlarda 

açıklanır: 

 İlgili duran varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) tanımı; 

 Satışın veya muhtemel elden çıkarmanın nitelik ve koşulları ile anılan elden çıkarma 

işleminin tahmini yöntem ve zamanlaması; 

 Değer düşüklüğü zararlarının ve iptallerinin muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan 

kazanç veya kayıp ile, kapsamlı gelir tablosu üzerinde ayrıca gösterilmemiş olması 

durumunda, kapsamlı gelir tablosunda anılan kazanç veya kayıp yer aldığı başlık; 

 Uygulanabilmesi durumunda, duran varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) 

"TFRS 8 Faaliyet Bölümleri" Standardı çerçevesinde gösterildiği bölüm. 

İşletmenin duran varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satış planında değişiklik 

yapıldığı dönemde ilgili kararın alınmasına yol açan nitelik ve koşullar ile alınan kararın 

sunulduğu dönem veya herhangi bir önceki dönem faaliyet sonuçlarına olan etkisi açıklanır. 
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