
 

 

TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

1.GİRİŞ 

Standart Neleri Amaçlamaktadır? 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı (TMS 40) özellikle aşağıda yer alan hususlar açısından 

faydalı olmayı amaçlamaktadır. 

 Gelir elde etme amacı doğrultusunda kullanımı farklı olan gayrimenkullerin işletmenin 

kendisinin kullandığı gayrimenkullerinden ayırt edilebilmesi, 

 Yatırım amaçlı gayrimenkul kalemlerinin ne zaman finansal durum tablosunda 

gösterilebilir niteliğe sahip olduğunun belirlenebilmesi, 

 Yatırım amaçlı gayrimenkul kalemlerinin ilk muhasebeleştirmede ve izleyen 

dönemlerde ölçülebilmesi, 

 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin finansal tablolarda sunulabilmesi ve ilgili açıklamaların 

yapılabilmesi, 

 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ne zaman finansal durum tablosu dışı bırakılacağının 

veya başka bir varlık sınıfına transfer edileceğinin ve söz konusu finansal durum tablosu 

dışı bırakma veya transfer işleminin ne zaman muhasebeleştirileceğinin 

belirlenebilmesi, 

 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesinde yapılan önemli 

değerlendirmelere ilişkin bir yaklaşımın ortaya konabilmesi. 

Standardın Kapsamı Nasıl Belirlenmiştir? 

Bu bölüm, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılayan varlıklar ile kiralama işlemi 

çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kabul edilen 

bazı hakların muhasebeleştirilmesi amacıyla uygulanır. Aşağıdaki hususlar TMS 40’ın 

kapsamına dâhil edilemez. 

 TFRS 16 Kiralamalar uyarınca ayrıca düzenlenen hükümler (kiraya veren ve kiralayan 

tanımları, satış ve geri kiralama işlemleri ile ölçüm hükümleri) 

 Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kiralama gelirlerinin 

muhasebeleştirilmesi (TFRS 16 Kiralamalar) 

 Tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıklar 

 Petrol, doğal gaz ve benzeri geri kazanılması mümkün olmayan kaynaklara ait maden 

hak ve rezervleri. 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Tanımı Nasıl Yapılmıştır? 

Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya normal iş 

akışı çerçevesinde satılmaktan ziyade kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden 

elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir şeklinde tanımlanmıştır.  

Daha kısa bir ifadeyle; yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da 

her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulur. Bu nedenle, yatırım amaçlı bir gayrimenkul, 
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işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışları yaratır. Bu 

durum, yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden ayırır 

Gayrimenkul Tanımı İle İlgili Bir Belirleme Yapılmış Mıdır? 

Hayır. TMS 40 kapsamında doğrudan yapılmış bir gayrimenkul tanımı olmamakla birlikte, 

duran varlıklara ilişkin yapılan sınıflandırma ve yatırım amaçlı gayrimenkuller tanımı göz 

önünde bulundurulduğunda, gayrimenkul olarak bina, arazi ve arsaların kast edildiği 

anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda TMS 40’da yer alan yatırım amaçlı gayrimenkul tanımı 

çerçevesinde gayrimenkul olarak bundan sonraki süreçte sadece bina, arazi ve arsaları ifade 

etmek üzere kullanılacaktır.  

2. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL SINIFLAMASI 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller İle İlgili Sektörel Bir Belirleme Söz Konusu Mudur? 

Hayır. TMS 40’da yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesine yönelik sektörel bir 

belirleme söz konusu değildir. İşletmelerin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, 

gayrimenkullerini elde tutma amaçlarına göre kendi belirlemelerini kendilerinin yapmaları 

tavsiye edilmektedir. Dolayısıyla, gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya esas faaliyet konusu 

kira geliri etmek olan şirketlerin de bu amaçla elde tuttukları gayrimenkuller yatırım amaçlı 

olarak sınıflandırılmalıdır. 

Gayrimenkul Alım-Satım İşleri İle Uğraşan Bir Firmanın Bu Amaçla İnşaat Ettikleri 

Gayrimenkulleri Yatırım Amaçlı Olarak Sınıflayabilir Mi? 

Hayır. Söz konusu gayrimenkuller firmanın stoklarını oluşturur ve TMS 2 Stoklar standardı 

kapsamında işleme tabi tutulur. Çünkü firmanın elinde bulundurduğu gayrimenkuller, firmanın 

esas faaliyetleri kapsamında satış için elinde tuttuğu stoklarını temsil eder. 

İnşaat Taahhüt İşleri İle Uğraşan Bir Firma Müşteri İle Bir Fabrika Binası Yapmak Üzere 

Anlaşmıştır. Firma İnşa Ettiği Fabrika Binasını Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Olarak 

Sınıflandırabilir Mi? 

Hayır. Bu tür maliyetler ve elde edilen gelirler için TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

standardı uygulanır. 

Sahibi Tarafından Kullanılan Bir Gayrimenkulün Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Olarak 

Sınıflandırılması Mümkün Müdür? 

Hayır. Bir mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde sahibi tarafından kullanılan 

gayrimenkuller TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı uyarınca sınıflandırılır. Söz konusu 

gayrimenkuller sahibi tarafından kullanılır ve bu varlıklardan elde edilmesi beklenen ekonomik 

faydaları amortismana tabi tutularak yıllara yaygın olarak tüketilir. Ancak, Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden farklı olarak bağımsız nakit 

akışları yaratırlar. En ayırt edici özellikleri budur.   

Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Bütünleyici Parçaları olan Asansör, Havalandırma Sistemleri, 

Monte Edilmiş Demirbaşlar vb. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulden Ayrı Bir Şekilde 

Sınıflandırılabilir Mi? 
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Hayır. Söz konusu gerçeğe uygun değer yönteminde söz konusu varlıktan ayrı bir şekilde 

sınıflandırılamaz. Çünkü söz konusu gayrimenkul bütünleyici parçaları ile bir bütündür ve 

değeri bütünleyici parçaları ile birlikte bir bütün olarak ölçülmektedir.  

İşletme Fon Fazlasını Değerlendirmek ve İlerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Bir Değer 

Artışından Faydalanmak Amacıyla Arsa Satın Almıştır. Söz Konusu Arsayı Yatırım Amaçlı 

Olarak Sınıflandırabilir Mi? 

Evet. Sermaye kazancı sağlamak adına satın alınan bu arsa yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

sınıflandırılabilir. İşletmelerin envanterinde kayıtlı olan ancak kullanım amacı belli olmayan 

gayrimenkuller de yatırım amaçlı olarak sınıflandırılır. 

İşletme Kira Ödemeleri Karşılığında Risk ve Getirileri De Karşı Tarafa Devrettiği Bir Kira 

Sözleşmesi Yapmış Ve Bağımsız Üçüncü Taraflara Bir Binasını Kiralamıştır. İşletme Söz 

Konusu Binayı Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Olarak Finansal Durum Tablosunda İzleyebilir 

Mi? 

Hayır. Söz konusu bina, işletme (kiraya veren) tarafından yatırım amaçlı bir gayrimenkul olarak 

sınıflandırılmaz. İşletmenin, varlığa ilişkin risk ve getirileri karşı tarafa devrettiği için (finansal 

kiralama açısından) bir alacağı bulunmaktadır ve İşletme söz konusu gayrimenkulü kiralama 

süresinin başlangıcında finansal durum tablosu dışı bırakmalıdır. 

Bir Tatil Köyü Sahibi Tesisin İçerisine Bir Alışveriş Merkezi İnşa Etmiştir. Bu Alanda Tecrübesi 

Olmadığından Alışveriş Merkezini Yirmi Yıllığına Kiraya Vermiştir. Tatil Köyünü Bir Bütün 

Olarak Düşünen İşletme Sahibi Söz Konusu Alışveriş Merkezini Finansal Tablolarında Maddi 

Duran Varlığı Olarak İzleyebilir Mi? 

Hayır. Alışveriş merkezi tatil köyünün içerisine yapılmış olsa da kendi başına nakit üretebilen 

bir birimdir. Ekonomik ve fiziksel olarak tatil köyü işletmesinden ayrılabilmektedir. Bu 

bakımdan, alışveriş merkezi yatırım amaçlı gayrimenkul olarak finansal tablolara alınmalıdır.  

İşletme İki Katlı Bir Binaya Sahiptir. 1 inci Kat Kira Ödemeleri Karşılığında Faaliyet Kiralaması 

Çerçevesinde Bağımsız Üçüncü Taraflara Kiralanmıştır. 2 nci Kat İşletmenin Yönetici Ve 

Bakım Personeli Tarafından Kullanılmaktadır. İşletme Her Katın Gerçeğe Uygun Değerini 

Aşırı Maliyet ve Çabaya Katlanmaksızın Güvenilir Olarak Ölçebilmektedir. 

Binanın 1 inci katı işletme (kiraya veren) tarafından yatırım amaçlı bir gayrimenkul kalemi 

olarak sınıflandırılır. Söz konusu kat, kira kazancı için elde tutulan bir gayrimenkuldür. Her 

raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleştirilir. 

Binanın 2 nci katı maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. Söz konusu kat, mal veya hizmet 

üretim ya da tedarikinde kullanılmak için veya idari amaçlarla elde tutulan bir gayrimenkuldür. 

Maliyetinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki 

tutar üzerinden muhasebeleştirilir. 

Not: Gerçeğe uygun değerin aşırı maliyet ve çabaya katlanmaksızın güvenilir olarak sürekli 

şekilde ölçülemediği durumlarda, 1 inci ve 2 nci katlar maddi duran varlık olarak 

muhasebeleştirilir. 
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İşletme Kiraya Verdiği Plazadaki Yer Alan Ofislere Güvenlik Ve Bakım Hizmetleri 

sunmaktadır. Söz Konusu Hizmetler Yapılan Kira Sözleşmelerinin Toplamına Kıyasla Önemsiz 

Olarak Değerlendirilmektedir. İşletme Kiraya Verdiği Ofisleri Yatırım Amaçlı Olarak 

Sınıflandırılabilir mi? 

Evet. Bazı koşullarda bir işletme, sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kullanıcılarına birtakım 

yardımcı hizmetler sunar. Sunulan yardımcı hizmetlerin toplam anlaşmanın görece önemsiz 

bir kısmını oluşturması durumunda, işletme söz konusu gayrimenkulleri yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak sınıflandırır.  

Bu durumda önemli olan sunulan hizmetin düzeyidir. Eğer sunulan hizmet söz konusu varlığın 

görece önemsiz bir kısmını oluşturuyor ise bu durumda gayrimenkul, yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak sınıflandırılır. 

Eğer sunulan hizmet yapılan sözleşmenin önemli bir kısmını oluşturuyorsa bu durumda söz 

konusu gayrimenkul sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılmak 

zorundadır. 

İşletme Otel Olarak İşlettiği Bir Binaya Sahiptir (Yani Bağımsız Üçüncü Taraflara Kira 

Ödemeleri Karşılığında Faaliyet Kiralaması Çerçevesinde Otel Odaları Kiralamaktadır). 

İşletme Otel Misafirlerine Genellikle Butik Oteller Tarafından Sağlanan Bir Dizi Hizmet 

Sunmaktadır. Sunulan Hizmetlerden Bazıları Günlük Oda Ücreti İçinde Yer Almaktadır 

(Kahvaltı Ve Televizyon Hizmeti Gibi); Diğer Hizmetler İse Ayrı Olarak Ücretlendirilmektedir 

(Diğer Yemekler, Mini Bar, Spor Tesisleri Ve Çevre Bölgelere Düzenlenen Rehberli Turlar 

Gibi). 

Söz konusu bina yatırım amaçlı bir gayrimenkul değildir. İşletme binada otel işletilmesi işiyle 

aktif şekilde uğraşmaktadır. Bina maddi duran varlık olarak sınıflandırılmalıdır – binadan 

sağlanan nakit girişleri (kira geliri ve sağlanan diğer hizmetlerden elde edilen gelir) otelin 

işletim şekline bağlıdır. 

Bir Holding Sahibi Olduğu Bir Binayı Bağlı Ortaklığının Faaliyetlerini Sürdürmesi Adına Bağlı 

Ortaklığına Kiraya Vermiştir. Söz Konusu Gayrimenkul Gerek Holdingin Gerek Bağlı 

Ortaklığın Solo Ve Konsolide Finansal Tablolarda Nasıl Raporlanmalıdır? 

i) Holdingin bireysel (solo) finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

raporlanır. 

ii) Bağlı ortaklığın bireysel finansal tablolarında TFRS 16 uyarınca Kullanım Hakkı 

Varlığı olarak raporlanır. 

iii) Holdingin konsolide finansal tablolarında ise TMS 16 uyarınca Maddi Duran Varlık 

olarak raporlanır. 

İşletme (Kiracı Olarak) Bağımsız Bir Üçüncü Taraftan Faaliyet Kiralaması Çerçevesinde Bir 

Bina (Bina 1) Kiralamıştır. Ayrıca İşletme (Kiraya Veren Olarak) Bina 1’i Faaliyet Kiralaması 

Çerçevesinde Çeşitli Bağımsız Üçüncü Taraflara Yeniden Kiralamaktadır. İşletme, Bina 1’deki 

Gayrimenkul Hakkını, Mal Sahibinden Daha Yüksek Bir Bedelle Kiralayarak Kâr Etmektedir. 
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İşletme sadece ve sadece gayrimenkul hakkının gerçeğe uygun değerini güvenilir olarak 

ölçebildiğinde, söz konusu binadaki kira hakkını yatırım amaçlı bir gayrimenkul kalemi olarak 

sınıflandırabilir ancak işletme söz konusu sınıflandırma hususunda zorunlu tutulmaz. Binadaki 

kiralamadan doğan hak, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşıladığı için (yani, kira kazancı 

için elde tutulmaktadır) bu sınıflandırmaya izin verilir. Söz konusu gayrimenkul hakkının 

yatırım amaçlı bir gayrimenkul olarak muhasebeleştirilmesinin seçilmesi halinde hak 

gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük 

olanı üzerinden ölçülür ve eşdeğer bir tutarda da borç muhasebeleştirilir.  

Gayrimenkul hakkının gerçeğe uygun değerinin güvenilir şekilde ölçülemediği durumlarda, 

binadaki kiralamadan doğan haklar yatırım amaçlı bir gayrimenkul kalemi olarak 

muhasebeleştirilemez. Bu durumda TFRS 16’ya ilişkin hükümler uygulanır. 

3. MUHASEBELEŞTİRME VE İLK MUHASEBELEŞTİRME SIRASINDA ÖLÇÜM ESASLARI 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hangi Şartların Sağlanması Halinde Varlık Olarak 

Sınıflandırılabilir? 

Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, ancak ve ancak, aşağıda belirtilen koşulların sağlanmış olması 

durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir:  

 Gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel 

olması ve  

 Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması. 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul İçin Katlanılan Günlük Hizmet ve Bakım/Onarım Giderleri İlgili 

Varlığın Defter Değerine Eklenebilir Mi? 

Hayır. Günlük hizmet maliyetleri ile rutin harcamalar esas itibariyle işçilik ve sarf 

malzemelerinden oluşmakla birlikte, küçük parçalara ilişkin maliyetleri de içerebilir. Bu tür 

harcamalar genellikle ilgili gayrimenkule ilişkin “bakım ve onarım” harcamaları olarak 

nitelendirilir ve bu maliyetler gerçekleştikçe kâr veya zararda muhasebeleştirilir.  

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller İlk Kez Muhasebeleştirilirken Hangi Değer Üzerinden 

Ölçülür? 

Maliyet değeri üzerinden muhasebeleştirilir. Bu maliyetler başlangıçta yatırım amaçlı 

gayrimenkulün elde edilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen satın alma maliyetlerinin yanı sıra 

işletmenin amaçları doğrultusunda faydalanabilir hale getirmek üzere katlandığı maliyetlerini 

de kapsar. 

İşletme Kiraya Vermek Amacıyla Bir Bina Satın Almaya Karar Vermiştir. Bina İle İlgili Olarak 

Müteahhit Firma İle Anlaşılmış Bina Bedelinin Tamamı 2 Yıllık Süre İle Taksitler Halinde 

Ödenecektir. İşletme Söz Konusu Binayı Sözleşme Bedeli Üzerinden Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkul Olarak Finansal Tablolarında Gösterebilir Mi? 

Binanın vadeli alımdan kaynaklı bir finansman bileşeni söz konusu olacaktır. Üzerinde anlaşılan 

tutar doğal olarak varlığın vadeli alımından kaynaklı olan finansman bileşenini de içereceği için 
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söz konusu vade farkı tutarının ayrıştırılması, ilgili varlığın peşin değeri ile kayıt altına alınması 

ve aradaki vade farkının ise vade boyunca gider olarak sınıflandırılması gerekecektir.  

İnşa Aşamasında Olan ve Gerçeğe Uygun Değeri Üzerinden Ölçülen Bir Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkul İçin Katlanılan Borçlanma Maliyetleri İle İlgili Bir Belirleme Söz Konusu Mudur? 

Bir işletme inşa halindeyken gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçtüğü yatırım amaçlı 

gayrimenkulleri dolayısıyla katlandığı borçlanma maliyetlerini aktifleştirip aktifleştirmeyeceği 

hususunda bir tercihte bulunabilir. Bu tercih işletme açısından muhasebe politikası tercihi 

kapsamındadır. Söz konusu muhasebe politikası ile ilgili bir tercihte bulunduğunda da durumu 

finansal tablo dipnotlarında açıklamalıdır.  

İşletme Kira Geliri Elde Ettiği Ankara Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Bir Bina İle 

Faaliyetlerini Yoğun Bir Şekilde Yürüttüğü Mersindeki Bir Binanın Bire Bir Takası Konusunda 

Anlaşmıştır. İşletme Bu Durumda Söz Konusu Binayı Finansal Tablolarında Nasıl Ölçecektir? 

İşlemin ticari bir özü olduğu ve takasta kullanılan Mersindeki binanın gerçeğe uygun değerinin 

ölçülebildiği bir durumda; İşletme sahibi olduğu Ankara’daki binayı finansal durum tablosu 

dışında bırakırken yerine edindiği mersindeki binayı da gerçeğe uygun değeri üzerinden 

finansal tablosuna taşıyacaktır. 

İşlemin ticari bir özü olduğu ve takasta kullanılan Mersin’deki binanın gerçeğe uygun değerinin 

ölçülemediği bir durumda; İşletme Ankara’daki binasını finansal tablo dışı bırakırken söz 

varlığın defter değeri üzerinden Mersin’den temin edilen yeni varlığı finansal tablolarına 

taşıyacaktır.  

Takas İşlemlerinin Ticari Özünün Olup Olmaması İle İlgili Yapılmış Bir Belirleme Söz Konusu 

Mudur? 

İşletme bir takas işleminin ticari özünün bulunup bulunmadığına karar verirken; söz konusu 

takas işlemi sonucunda meydana gelecek nakit akışlarında herhangi bir değişiklik olup 

olmayacağına karar verir.  

Aşağıdaki durumlarda, takas işleminin ticari bir özünün olduğu kabul edilir:  

 Alınan varlığın nakit akışının niteliğinin (riski, zamanlaması ve tutarı) verilen varlığın 

nakit akışının niteliğinden farklı olması veya  

 Takas işleminden etkilenen faaliyet bölümünün işletmeye özgü değerinin takas işlemi 

sonucunda değişmesi ve  

 Takası yapılan varlıkların gerçeğe uygun değerine göre (a) veya (b) deki farklılığın 

önemli olması. 

İşletme Kiraya Vermek Amacıyla Bir Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Edinmiştir. Söz Konusu 

Gayrimenkulü Kiraya Vermek İçinde Bir Emlakçı İle Anlaşmıştır. Emlakçı Kiraya Verdiği 

Gayrimenkulün 2 Aylık Kira Bedeli Kadar Komisyon Alacaktır. Emlakçı Tarafından Bulunan 

Müşteri Gayrimenkulde Bazı Geliştirilmelerin Yapılması Halinde Kiralayacağını Beyan Etmiş 

ve Geliştirmeler Kiraya Veren Tarafından Gerçekleştirilmiş, Takip Eden Süreçte Komisyon 
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Bedeli De Emlakçıya Ödenmiştir. İşletme Gayrimenkulü Geliştirmek Adına Yaptığı Harcama 

Ve Komisyon Giderini Nasıl Muhasebeleştirmelidir? 

İşletme söz konusu gayrimenkulü kiracı tarafından istenen durum ve koşula getirmek adına 

bazı geliştirmeler yapmış ve bu kapsamda giderlere katlanmış. Söz konusu giderleri varlığın 

defter değerine eklemelidir. Ancak işletmenin emlakçıya vermiş olduğu hizmet karşılığında 

ödemiş olduğu bedelin maliyet olmaktan ziyade doğrudan gider olarak muhasebeleştirilmesi 

gerekmektedir. 

İlk Muhasebeleştirmede Ölçüm İle İlgili Bir Örnek; 

İşletme, 1 Ocak 20X1’de 1.000.000 TL’ye bir iş hanı (bina) satın almıştır. Satın alma fiyatı, 

1.010.000 TL’lik bir krediyle (kredi 10.000 TL’lik mortgage kredi tahsis ücretini içermektedir) 

finanse edilmiştir. Kredi, bina karşılığında teminata alınmıştır. Bina ediniminde 50.000 TL’lik 

iade edilmeyen gayrimenkul alım vergisi (tapu harcı) ile 10.000 TL’lik diğer yasal giderlere 

katlanılmıştır. 

20X1 yılında işletme söz konusu binayı faaliyet kiralaması altında bağımsız üçüncü taraflara 

kiralamak için lüks dairelere dönüştürme için inşaat çalışmaları yapmıştır. Söz konusu imara 

ilişkin olarak yapılan masraflar aşağıdaki gibidir: 

 100.000 TL’lik inşaat izni, 

 1.500.000 TL’lik inşaat maliyeti (söz konusu maliyet 60.000 TL’lik iade edilebilen satın 

alma vergisi içermektedir) 

İmar işlemleri tamamlanarak, daireler 1 Ekim 20X1 tarihi itibarıyla kiralanmaya hazır hale 

getirilmiştir. 

Belediye işletmeye, söz konusu binaya ilişkin olarak aylık 1.000 PB tutarında gayrimenkul 

hizmet vergisi tesis etmiştir. 

İlk muhasebeleştirmede binanın maliyeti ne olacaktır? 

Çözüm; 

Tanım Hesaplama ve Gerekçe Tutar (TL) 

Satın alma fiyatı Satın alma fiyatı 1.000.000 

Mortgage ücreti Mortgage borcuna dâhil edilir - 

Alım vergileri Doğrudan ilişkilendirilebilir gider 50.000 

Yasal ücretler Doğrudan ilişkilendirilebilir gider 10.000 

İnşaat izni Doğrudan ilişkilendirilebilir gider 100.000 
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İnşaat maliyetleri 1.500.000. TL- 60.000 TL geri ödeme 1.440.000 

Hizmet vergileri 1.000 TL x 9 aylık   9.000 

Borçlanma maliyetleri Gider olarak sınıflandırılır - 

Bina maliyeti  2.609.000 TL 

 

 

4. MUHASEBELEŞTİRME SONRASINDA ÖLÇÜM ESASLARI 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller İçin Muhasebeleştirme Sonrası Hangi Ölçüm Yöntemleri 

Uygulanabilmektedir? 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk muhasebeleştirmeden sonra gerçeğe uygun değer veya 

maliyet modelinden birine göre ölçülürler. Bir başka ifadeyle, işletme bu iki modelden birini 

seçebilir. Ancak seçilen muhasebe politikasının (maliyet veya gerçeğe uygun değer modeli) 

tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanması gerekmektedir. 

İşletme Maliyet Yöntemini Seçse Dahi İlgili Varlığın Gerçeğe Uygun Değerini Açıklamak 

Zorunda Mıdır? 

Evet. TMS 40, Tüm işletmelerin açıklama amaçları açısından raporlama tarihi itibari ile yatırım 

amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerlerinin ölçülmesini ve dipnotlarda 

açıklanmasını gerektirir. 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini Maliyet Modeline Göre İzleyen Bir İşletme Takip Eden 

Dönemlerde Gerçeğe Uygun Değer Yöntemine Göre Ölçmeye Karar Vermiştir. Böyle Bir 

Durumda Yöntemler Arası Geçiş Nasıl Yapılacaktır? 

Söz konusu değişiklik, MDV grubunda izlenen gayrimenkullerin aksine,  “TMS 8 Muhasebe 

Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” Standardı uyarınca bir 

muhasebe politikası değişikliği olacağından, işletme böyle bir durumda politika değişikliğinin 

etkisini geçmişe yönelik olarak düzeltecektir.  

Gerçeğe uygun değerde meydana gelen artışın cari döneme yansıyan kısmı gelir tablosu ile 

ilişkilendirilerek kar veya zarar olarak yansıtılacak. Cari dönem dışındaki etkileri ise geçmiş yıl 

kar veya zararı ile (özkaynak kalemi) ilişkilendirilecektir.  

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Gerçeğe Uygun Değer Yönteminden Maliyet Değer 

Yöntemine Geçiş Mümkün Müdür? 

Hayır. “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” 

Standardı işletmenin muhasebe politikalarında ihtiyari olarak yapılan değişikliğin, yalnızca, 

işlemlerin, diğer olayların ya da koşulların etkilerine ilişkin olarak finansal tabloların güvenilir 

ve daha uygun bilgi sağlaması sonucunu doğurması durumunda mümkün olabileceğini belirtir.  
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TMS 40’da açıkça belirtildiği üzere, gerçeğe uygun değer yönteminden maliyet yöntemine 

geçişin daha uygun bir sunumla sonuçlanma ihtimali çok düşüktür.  

Gerçeğe Uygun Değer Yönteminin Seçilmesi Durumunda Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin 

Gerçeğe Uygun Değerlerinin Her Dönem Tespit Edilmesi Zorunlu Mudur? 

Evet. İşletmelerin ölçüm amaçları açısından en azından her hesap dönemi sonu itibari ile 

gerçeğe uygun değerini belirlemesi ve bu kapsamda cari dönemde meydana gelen 

değişikliklerin ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Gerçeğe uygun değerinden 

ölçülen YAG için amortisman ayrılmadığı da dikkate alındığında, varlığın her yıl gerçeğe uygun 

değeri belirlenmek suretiyle ilgili gayrimenkulün değerinde yaşanan değer artışlarının ve değer 

düşüklüğünün kar veya zararda muhasebeleştirilmesi söz konusu olacaktır. 

Gerçeğe Uygun Değerin Nasıl ve Kimler Tarafından Ölçüleceği Yönünde Bir Zorunluluk Söz 

Konusu Mudur? 

Hayır. TMS 40 hükümlerine göre bu kapsamda bir zorunluluk yoktur. Ancak standart 

hükümlerinde İşletmelerin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini, konuyla 

ilgili yetkiye ve gerekli mesleki birikime sahip ve söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf 

ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından yapılan 

değerleme işlemini esas almak suretiyle ölçmesi konusunda teşvik edilir.  

Buna karşın, SPK ve BDDK düzenlemelerine tabi şirketlerin gayrimenkullerini bu Kurumlardan 

yetkili değerleme şirketlerine yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. KGK tarafından 

yayımlanan BOBİ FRS uyarınca da konuyla ilgili kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş veya söz 

konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız bir 

değerleme uzmanı tarafından yapılması öngörülmüştür. 

İşletme Raporlama Tarihinden Hemen Önce Bir Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satın Almış ve 

Söz Konusu Varlığı Finansal Tablosunda Raporlamıştır. Takip Eden Yılın Hemen Başında Yasal 

Prosedürlerden Dolayı Varlıkla Doğrudan İlişkilendirilebilir Bir Harcamaya Katlanılmıştır. Söz 

konusu Harcama Nasıl Muhasebeleştirilmelidir? 

İşletme raporlama dönemi sonu itibari ile gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçerek 

muhasebeleştirmiş olduğu varlığın değeri ile ilgili geçmişe yönelik bir düzeltme yapmaz. Takip 

eden raporlama dönemi başı itibari ile gerçekleşen ve varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilin bir 

harcama sanki varlığın değerinde bir artış meydana gelmiş gibi harcamanın yapıldığı tarih 

itibari ile yapılan harcama gerçeğe uygun değerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilir ve 

söz konusu tutar cari dönem kar-zararı ile ilişkilendirilir. 

Bir Turizm İşletmesi Sahibi Olduğu Bir Oteli İçindeki Bütün Varlıkları İle (Demirbaş, Mobilya 

ve Tamamlayıcı İç Üniteler) Birlikte Kiraya Vererek Kira Geliri Elde Etmek İstemektedir. 

İşletme Kiraya Vereceği Otelin Gerçeğe Uygun Değerini Tespit Ettirmek Amacıyla Değerlemiş 

ve Binayı Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Olarak Sınıflandırmış Otel Varlıklarını Maddi Duran 

Varlık Olarak İzlemeye Devam Etmiştir. Yapılan Sınıflandırma Doğru mudur? 

https://www.gorusuzmani.com/


 

 

Hayır. İşletme Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değer yöntemi çerçevesinde 

defter değerinin belirlenmesinde, ayrı varlık olarak muhasebeleştirmiş olduğu varlıkları ikinci 

kez hesaplamalara dâhil etmez. Otelin değeri söz konusu Demirbaş, Mobilya ve Tamamlayıcı 

diğer iç ekipmanlar göz önünde bulundurularak bir bütün halinde belirlenir, İşletmenin bu 

durumda ilgili varlıkları kayıtlı defter değerleri ile finansal tablo dışı bırakması gerekir.  

İşletmenin Birçok Yatırım Amaçlı Gayrimenkulü Bulunmaktadır. İşletmenin Muhasebe 

Politikası, Gerçeğe Uygun Değeri Aşırı Maliyet Ve Çabaya Katlanmaksızın Güvenilir Olarak 

Sürekli Şekilde Belirlenebilen Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin, İlk Muhasebeleştirmeden 

Sonra Gerçeğe Uygun Değer Üzerinden Ölçülmesi Yönündedir. Diğer Tüm Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller İlk Muhasebeleştirmeden Sonra Maliyetinden Birikmiş Amortisman Ve 

Varsa Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararları İndirildikten Sonraki Tutar Üzerinden 

Ölçülmektedir.  

Çok Eski Bir Bina Dışında İşletme Yönetimi Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerinin Gerçeğe 

Uygun Değerini, Aşırı Maliyet Ve Çabaya Katlanmaksızın Güvenilir Olarak Sürekli Şekilde 

Belirleyebilmektedir. Söz Konusu Binanın Gerçeğe Uygun Değeri İse Güvenilir Olarak Tahmin 

Edilememektedir. 

İşletmenin muhasebe politikası TMS 40 ile uyumludur – yatırım amaçlı bir gayrimenkul 

kaleminin gerçeğe uygun değerinin aşırı maliyet ve çabaya katlanmaksızın güvenilir olarak 

sürekli şekilde ölçülebildiği durumlarda gerçeğe uygun değer yöntemi; diğer durumlarda ise 

maliyet yöntemi kullanılmalıdır. 

Çok eski bina TMS 16 uyarınca maliyet – amortisman – değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak 

muhasebeleştirilir. Söz konusu binanın kalıntı değeri (gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak 

belirlenemediği varsayımıyla) sıfır olarak kabul edilir ve bina elden çıkarılana veya gerçeğe 

uygun değeri sürekli şekilde güvenilir olarak ölçülebilene kadar maliyet – amortisman – değer 

düşüklüğü yöntemi kullanılır. 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Gerçeğe Uygun Değer Artışları Nasıl 

Muhasebeleştirilecektir? 

Örnek; 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değerle değerleyen işletmenin; dönem 

sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerini aşağıdaki gibi hesaplamıştır; 

 Kayıtlı Değer 
Gerçeğe Uygun 

Değer 
Fark 

Yatırım Amaçlı 

Arsalar 
110.000 130.000 20.000 

Yatırım Amaçlı 

Binalar 
400.000 450.000 50.000 
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Yapılması Gereken Muhasebe Kaydı; 

AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

2xx YATIRIM AMAÇLI BİNALAR 20.000  

2xx YATIRIM AMAÇLI ARSALAR 50.000  

64X GERÇEĞE UYGUN DEĞER  

ARTIŞLARI 

 70.000 

 
 

 

5. TRANSFERLER 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferi İle İlgili Bir Belirleme Söz Konusu Mudur? 

TMS 40 uyarınca herhangi bir amaçla elde bulundurulan bir gayrimenkulün, yatırım amaçlı 

gayrimenkul sınıfına transferi veya yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfından başka bir sınıfa 

transferi sadece ve sadece kullanımında bir değişiklik olduğu zaman yapılmalıdır. Özetle 

işletme yönetiminin ilgili varlığı kullanım amacı söz konusu varlığın transfer edilecek varlık 

grubunu da belirlemektedir.  

Kullanım Amacının Değişmesine İlişkin Göstergeler Neler Olabilir? 

 Yatırım amaçlı gayrimenkulden sahibi tarafından kullanılan gayrimenkule transferi 

amacıyla, sahibi tarafından kullanılmasına başlanması, 

 Yatırım amaçlı gayrimenkulden stoklara transfer için satış amacıyla, geliştirilmeye 

başlanması, 

 Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkulden yatırım amaçlı gayrimenkule transferi 

amacıyla, sahibi tarafından kullanılmasına son verilmesi veya 

 Stoklardan yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer için, bir başkasına faaliyet 

kiralaması suretiyle kiralamanın başlaması. 

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Sahibi Tarafından Kullanılmaya Başlamasına İlişkin Nasıl Bir 

Örnek Verilebilir? 

5 Temmuz 2014’te işletme yönetimi, yıllar önce edinilen ve gerçeğe uygun değer yöntemi 

kullanılarak gösterilen bir yatırım amaçlı gayrimenkulün olası diğer kullanımlarını 

değerlendirmeye başlamıştır. 30 Eylül 2014’te işletme yönetimi söz konusu binanın olası 

kullanımlarına ilişkin analizi ele almış ve binanın araştırma ve geliştirme merkezi olarak 

yeniden geliştirilmesine karar vermiştir. Yapılan toplantıda yönetim tüm kiracılara binayı 1 

Ocak 2005 tarihi itibarıyla boşaltmaları gerektiğini ve ulusal kanun hükümleri uyarınca 

müştemilatın erken boşaltılması nedeniyle doğacak zararlarının tazmin edileceğini bildirme 

kararı almıştır. Yönetim, işletme avukatlarına danıştıktan sonra; 15 Ekim 2014’te tahliye 

bildirimleri gönderilmiştir. 

https://www.gorusuzmani.com/


 

 

1 Ocak 2015’te kiracılar binayı boşaltmış ve bina işletmenin araştırma ve geliştirme merkezi 

olarak kullanılması için yeniden geliştirilmeye başlanmıştır. 31 Mart 2015’te yeniden geliştirme 

işlemleri tamamlanmış ve işletmenin araştırma ve geliştirme ekibi binayı kullanmaya 

başlamıştır. Bina ne zaman yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfından çıkarılmalıdır? 

Söz konusu bina, işletme tarafından kullanılmaya başlandığı ve kiracılar tarafından tahliye 

edildiği 1 Ocak 2015’te yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfından çıkmıştır. Söz konusu bina, bu 

tarihte maddi duran varlık – üretimde kullanılmak için elde tutulan duran varlık haline 

gelmiştir. 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkulden Stoklara Transfer İçin Satış Amacıyla, Geliştirilmeye 

Başlamasına İlişkin Nasıl Bir Örnek Verilebilir? 

Bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırdığı ve kiraya verdiği bir binanın 

satılmasına karar veriliyor. Bu amaçla binada yeni bir klima sistemi kurulması, yalıtım yapılması 

gibi geliştirme çalışmaları yapıyor. Böyle bir durumda yatırım amaçlı gayrimenkul işletme 

açısından stoka dönüşmüştür ve TMS 2 ‘ye göre muhasebeleştirme işlemi yapılır. Bina gerçeğe 

uygun değer ile değerleniyorsa transfer tarihindeki gerçek değeri ile stoklara alınır eğer 

maliyet değeri ile değerleniyorsa defter değeri üzerinden kayıtlara alınır. Şayet yapılan 

geliştirme satış amacıyla yapılmazsa gayrimenkul yatırım amaçlı olarak kabul edilir. 
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Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Stoklara Transferi İçin Geliştirilmesi Şart Mıdır? 

Evet. Yatırım amaçlı gayrimenkulün stoklara transferinin ancak ve ancak kullanımında bir 

değişiklik olduğu zaman mümkün olacağını bilinmektedir. Anılan kullanım değişikliğinin en 

önemli kanıtı ise satmak amacıyla geliştirme faaliyetlerinin başlamasıdır.  

Bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkulünü herhangi bir geliştirme yapmadan elden çıkarmaya 

karar verirse, gayrimenkulü finansal durum tablosundan çıkarana kadar yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak sınıflandırmaya devam eder ve stok olarak dikkate almaz. 

Sahibi Tarafından Kullanılan Gayrimenkulden Yatırım Amaçlı Gayrimenkule Transfere Nasıl 

Bir Örnek Verilebilir? 

1 Ocak 2012’de işletme, sahibi olduğu ve yıllardır kullandığı bir binayı boşaltmıştır. İşletme, 

aşırı maliyet ve çabaya katlanmaksızın söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe 

uygun değerini güvenilir olarak sürekli şekilde ölçememektedir.  

1 Ocak 2012’de bina 600 TL’lik defter değerine sahiptir (1.000 TL maliyet; 400 TL birikmiş 

amortisman). Binanın boşaltılması üzerine işletme, kiraya veren olarak, bağımsız üçüncü bir 

tarafla bina için yedi yıllık bir faaliyet kiralaması anlaşması yapmıştır. İşletme maddi duran 

varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri maliyet - amortisman - değer düşüklüğü yöntemi 

kullanarak ölçmektedir. 

Böyle bir durumda işletme söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün değerini güvenilir bir 

biçimde ölçemediğinden söz konusu değişiklik muhasebe açısından etki doğurmayacaktır. 

Sadece söz konusu duran varlığın defter değeri üzerinden sınıflandırması değişecek “Binalar” 

sınıfından “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” sınıfına 600 TL’lik bir transfer söz konusu olacaktır. 

Stoklardan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Transferlere Nasıl Bir Örnek Verilebilir? 

2014 yılında, bir şirket apartman inşa etmek üzere bir arsa satın almıştır. Şirket daha sonra, bu 

apartmanda inşa ettiği evleri satma niyetindedir. Ancak söz konusu şirket daha sonraki süreçte 

planını değiştirmek zorunda kalmıştır. Çünkü daire fiyatları düşmüş ve dairelere olan talep 

azalmıştır. Bu doğrultuda şirket apartman yerine iş merkezi inşa edip buradaki ofisleri kiralama 

kararı almıştır.  

2015’in ilk yarısında iş merkezi yapma adına gerekli izinleri almış ve ofislerin planını yapmak 

için bir mimarla anlaşmıştır. Ağustos 2015’te inşaat başlamıştır. Ancak işletme henüz bir 

kiralama sözleşmesi yapmamıştır, ancak kiralama işlemlerine ilişkin görüşmeler başlamıştır.  

Stoklardan yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer için gerekli olan şartlar göz önünde 

bulundurulduğunda; Şirket, bir iş planı hazırlamıştır ayrıca bu plan gelecekteki kira gelirlerini 

ve kiralama ile ilgili talepleri tespit etmiştir. İşletme yatırım amaçlı gayrimenkulü elde tutmak 

ve yönetmek için yeterli kaynaklara sahiptir. Arazinin kullanımında ki değişiklik için yasal olarak 

izin verilmiştir. Ayrıca, işletme söz konusu amacına ulaşmak adına geliştirme işlemlerine 

başlamıştır. 
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Bu varsayımlar göz önünde bulundurulduğunda işletme bir mimar istihdam edip, 

gayrimenkulle ilgili geliştirmeye işlemlerine başladığı anda söz konusu gayrimenkulü yatırım 

amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmaya başlayabilir. 

Bu durumlar aşağıdaki şekilde özetlene 

Yatırım Amaçlı Bir Gayrimenkulün Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlık Grubuna Transferlere 

Nasıl Bir Örnek Verilebilir? 

Halka Açık ABC şirketi, 18.02.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı 

açıklamada toplam 24 mağazanın şirket bünyesine katılması ile ilgili kararını bildirmiştir. Bu 

mağazalardan bir kısmı sahipleri tarafından kiralanmak suretiyle kullanılmaktadır. X Şirketi, bu 

durumu kesin olarak açıklamıştır, satış işlemi bir yıl içinde olacak şekilde düzenlenmiştir ve 

kesindir. Bu durumda mağaza sahipleri bu karardan sonra yatırım amaçlı olarak kullandıkları 

gayrimenkullerini, satış amaçlı duran varlıklar olarak sınıflandırılmalıdır. 

 

6. FİNANSAL TABLO DIŞI BIRAKMA 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Ne Zaman Finansal Durum Tablosu Dışında Bırakılır? 

Yatırım amaçlı gayrimenkul, elden çıkarıldığı veya kullanımına sürekli bir şekilde son verildiği 

ve kendisinden gelecekte herhangi bir ekonomik fayda beklenmediği durumlarda finansal 

durum tablosu dışı bırakılır. 

Bir İşletme Gerçeğe Uygun Değeri İle Ölçtüğü Bir Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Belirli 

Kısımlarının Yenilenmek/Geliştirmek İsteniyor, Ancak Değiştirilmek İstenen Kısmın Defter 

Değeri Bilinmiyor İse İşletme Nasıl Yol İzlemelidir? 

İşletme yenileyeceği kısımların değerini belirleyemiyorsa; yenileme kapsamında katlandığı 

maliyetleri söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün defter değerine ilave eder. Daha sonra 
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ilgili varlığın gerçeğe uygun değerini tekrar ölçer ve meydana gelen değişiklikleri kar veya zarar 

ile ilişkilendirir. 

İşletmenin Yatırım Amaçlı Olarak Sınıflandırdığı Bir Binada Yangın Çıkmış Ve Belirli Kısımlar 

Zarar Görmüştür. Söz Konusu Kısımlar İçin Değer Tespiti Yapmış Ve Değer Düşüklüğü 

Muhasebeleştirmiştir. Ancak Devam Eden Süreçte İşletme Yangın İle İlgili Sorumlu Tutulan 

Üçüncü Taraflardan Tazminata Hak Kazanmıştır. Söz Konusu Tahsilatlar Nasıl 

Muhasebeleştirilecektir? 

İşletme üçüncü taraflardan olan tazminata ilişkin alacağı paranın tahsil edilebilir olduğu 

zamanda söz konusu tutarı kar zarar tablosunda muhasebeleştirecektir. 

İşletme Yatırım Amaçlı Gayrimenkulünü 3 Yıl Vade İle Satmıştır. Gayrimenkulün Kayıtlı 

Değeri İle Satış Fiyatı Arasındaki Tutarı Satış Karı Olarak Sınıflandırmıştır. İşletme Tarafından 

Yapılan Sınıflandırma Doğru Mudur? 

Hayır. İşletmenin yapmış olduğu satışa ilişkin sözleşme bedelini baz alarak gayrimenkul satış 

karı olarak sınıflandırdığı tutar TMS 40 hükümlerine aykırıdır. İşletme satışını 3 yıllık vade de 

gerçekleştirmiştir. Bu durumda bir finansman unsuru ortaya çıkmıştır. İşletmenin satış 

işleminde baz alacağı tutar gayrimenkulün peşin değerine eş tutardır. Peşin değerinin 

üzerinden kalan kısmının ise gayrimenkul satış karı yerine faiz geliri olarak sınıflandırılması 

gerekmektedir.  

7. DİPNOTLARDA YAPILMASI GEREKEN AÇIKLAMALAR 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Raporlayan İşletmelerin Maliyet veya Gerçeğe Uygun Değer 

Yöntemini Seçip Seçmediğine Bakılmaksızın Zorunlu Olarak Yapması Gereken Açıklamalar 

Nelerdir? 

 Gerçeğe uygun değer yöntemini mi yoksa maliyet yöntemini mi uyguladığı. 

 Gerçeğe uygun değer yöntemini uygulaması durumunda; faaliyet kiralaması aracılığıyla 

elinde bulundurduğu gayrimenkul haklarının yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı ile bu şekilde muhasebeleştirilip 

muhasebeleştirilmediği ve bunların hangi koşullar altında yapılmış olduğunu. 

 Sınıflandırma işleminin zor olduğu durumlarda, olağan iş akışı içinde, yatırım amaçlı 

gayrimenkulün sahibi tarafından kullanılan gayrimenkulden ve satış için elde tutulan 

gayrimenkulden hangi kriterler çerçevesinde ayırt edildiğini. 

 Yatırım amaçlı gayrimenkulün (finansal tablolarda ölçülen veya açıklanan) gerçeğe 

uygun değerinin; konuyla ilgili yetkiye ve gerekli mesleki birikime sahip ve söz konusu 

yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız bir 

değerleme uzmanı tarafından yapılan değerlendirmeye dayanıp dayanmadığı. Böyle bir 

değerlendirmenin yapılmamış olması durumunda, anılan husus kamuoyuna açıklanır. 

 Kâr veya zarar olarak muhasebeleştirilen aşağıdaki bilgiler; 

 Yatırım amaçlı gayrimenkulden elde edilen kira gelirleri; 

 Dönem içinde kira geliri elde edilmiş yatırım amaçlı gayrimenkulün doğrudan 

faaliyet giderleri (bakım ve onarım giderleri dâhil); ve 
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 Dönem içinde herhangi bir kira geliri sağlamamış yatırım amaçlı gayrimenkulün 

doğrudan faaliyet giderleri (bakım onarım giderleri dâhil); 

 Maliyet yöntemi ile ölçülen bir varlık grubundan, gerçeğe uygun değer yöntemi 

kullanılan diğer bir gruba satışı yapılan yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe 

uygun değerinde meydana gelen ve kâr veya zarar hesabında 

muhasebeleştirilen değişiklik toplamı. 

 Yatırım amaçlı gayrimenkulün nakde çevrilebilme veya gelirlerinin ve elden çıkarılma 

durumunda elde edilecek tutarın tahsil edilebilme durumuna ilişkin kısıtlamalar ve 

bunların tutarları. 

 Yatırım amaçlı gayrimenkule ilişkin satın alma, inşa veya geliştirme ya da bakım ve 

onarım veya iyileştirme konularındaki sözleşmeye bağlı yükümlülükler. 

Gerçeğe Uygun Değer Yöntemini Seçen İşletmelerin İlave Olarak Yapması Gereken 

Açıklamalar Nelerdir? 

 Elde etme işleminden ve sonrasında varlığın defter değerinde muhasebeleştirilen 

harcamalardan kaynaklananlar ayrı ayrı açıklanmak üzere, varlığın defter değerine 

yapılan ilaveler; 

 İşletme birleşmeleri neticesinde gerçekleşen elde etme işlemi sonucunda oluşan 

ilaveler; 

 Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan veya TFRS 5 ve diğer sebepler dolayısıyla 

satış amaçlı elde tutulan elden çıkarılacak varlık grubuna dâhil edilen varlıklar, 

 Gerçeğe uygun değer düzeltmelerinden kaynaklanan net kazanç veya kayıplar; 

 Finansal tabloların bir başka para biriminde ifade edilmesinden veya yurtdışındaki 

işletmenin finansal tablolarının, raporlayan işletmenin finansal tablolarında kullanılan 

para birimine çevrilmesinden ortaya çıkan net kur farkları; 

 Stoklara ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere yapılan transferler ile 

bunlardan yapılan transferler 

 Diğer Değişiklikler 

Maliyet Yöntemini Seçen İşletmelerin İlave Olarak Yapması Gereken Açıklamalar Nelerdir? 

 Kullanılan amortisman yöntemi; 

 Yararlı ömrü veya kullanılan amortisman oranları; 

 Dönem başı ve dönem sonu itibariyle brüt defter değeri ile birikmiş değer düşüklüğü 

karşılığını da içermek üzere birikmiş amortisman tutarı; 

 Yatırım amaçlı gayrimenkulün aşağıdakileri de gösterecek şekilde, dönem başı ve 

dönem sonu itibariyle defter değerinin mutabakatı: 

 Elde etme işleminden ve sonrasında varlığın defter değerinde 

muhasebeleştirilen harcamalardan kaynaklananlar ayrı ayrı açıklanmak üzere, 

varlığın defter değerine yapılan ilaveler; 

 İşletme birleşmeleri neticesinde gerçekleşen elde etme işlemi sonucunda 

oluşan ilaveler; 
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 Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan veya TFRS 5 ve diğer sebepler 

dolayısıyla satış amaçlı elde tutulan elden çıkarılacak varlık grubuna dâhil edilen 

varlıklar; 

 Amortisman tutarı; 

 TMS 36’ya uygun olarak dönem içinde muhasebeleştirilen değer düşüklüğü 

zararları ile önceden ayrılmış olup cari dönemde iptal edilen değer düşüklüğü 

zararlarının tutarı; 

 Finansal tabloların bir başka para biriminde ifade edilmesinden veya 

yurtdışındaki işletmenin finansal tablolarının, raporlayan işletmenin finansal 

tablolarında kullanılan para birimine çevrilmesinden ortaya çıkan net kur 

farkları; 

 Stoklara ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere yapılan transferler ile 

bunlardan yapılan transferler; 

 Diğer değişiklikler, 

 Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri. Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün 

gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde saptanmasının mümkün olmadığı istisnai 

durumlarda, işletme aşağıda belirtilenleri de kamuoyuna açıklar: 

 Yatırım amaçlı gayrimenkulün tanımı; 

 Gerçeğe uygun değerin neden güvenilir bir şekilde tespit edilemediğine ilişkin 

açıklama ve 

 Mümkünse, gerçeğe uygun değerin, arasında gerçekleşme olasılığının en 

yüksek olduğu tahmin edilen değer aralıkları 
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