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Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

Dipnot
 Bağımsız denetimden 

geçmemiş 
 Bağımsız denetimden 

geçmiş 

VARLIKLAR Referansları  31 Mart 2021  31 Aralık 2020 

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 3                                            17,433,163                               7,515,638    

Finansal Yatırımlar 4                                            49,531,155                             58,198,140    

Ticari Alacaklar 5                                              3,927,985                               3,710,349    
       -İlişkili Taraflardan Alacaklar 5                                          3,625,812                               3,626,313    
       -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5                                             302,173                                    84,036    
Peşin Ödenmiş  Giderler                                    98,799                                  259,460    
Diğer dönen varlıklar                                  453,274                                  466,174    

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR                          71,444,376                           70,149,761    

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 4                                              1,517,254                               1,517,254    
Diğer Alacaklar 5                                                   89,628                                    89,173    
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5                                               89,628                                  89,173    

Maddi Duran Varlıklar 6                                              5,421,635                               5,701,949    
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7                                                 535,727                                  580,885    
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8                                                          -                                              -      

TOPLAM DURAN VARLIKLAR                            7,564,244                             7,889,261    

TOPLAM VARLIKLAR                          79,008,620                           78,039,022    
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Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

Dipnot
 Bağımsız denetimden 

geçmemiş 
 Bağımsız denetimden 

geçmiş 
Referansları  31 Mart 2021  31 Aralık 2020 

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar 5                                                   27,436                                    27,436    
Diğer Borçlar                               4,682,284                               3,947,322    
    -İlişkili Taraflara Borçlar                            4,208,819                            3,660,011    

    -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                               473,465                                287,311    

Kısa Vadeli Karşılıklar                                  487,322                               1,186,673    
       Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 
Karşılıklar

                              487,322                            1,186,673    

Kiralama İşlemlerinden Borçlar                               2,806,145                               1,544,930    
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8                                                          -                                              -      
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                  229,557                                  410,809    

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                            8,232,744                             7,117,170    

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar                                  372,571                                  716,919    
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun 

Vadeli Karşılıklar 9               
                              372,571                                716,919    

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4,738                                                                   109,903    

Kiralama İşlemlerinden Uzun Vadeli Borçlar                                           -                                              -      
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                377,309                                826,822    

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş  Sermaye 10                                          34,371,433                             34,371,433    
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış  Yedekler 10                                            2,076,636                               2,076,636    
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş  Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (109,236)                                  (109,236)                               
Finansal varlıklar değer artış  fonu                                           -                                              -      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları                             33,756,197                             40,664,982    
Net Dönem Karı/Zarar 303,537                                   -                          6,908,785    

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                          70,398,567                           70,095,030    

TOPLAM KAYNAKLAR                          79,008,620                           78,039,022    
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Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

 Bağımsız sınırlı 
denetimden 

geçmemiş 

 Bağımsız sınırlı 
denetimden 

geçmemiş 

Dipnot 
Referansları

 1 Ocak - 
31 Mart 2021 

 1 Ocak - 
31 Mart 2020 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri 1,472,951            3,756,746               

BRÜT KAR/ZARAR 1,472,951            3,756,746               

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (39,754)                (52,091)                   

Genel Yönetim Giderleri (4,998,356)           (5,590,053)              

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 279,185               57,446                    

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (2,145,422)           (150,227)                 

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (5,431,396)           (1,978,179)              

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5,849,574            3,297,097               

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCES İ 
FAALİYET KARI/ZARARI 418,178               1,318,918               

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 418,178               1,318,918               

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (114,641)              (702,266)                 

 - Dönem Vergi Gideri 8 -                           (68,318)                   

 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 8 (114,641)              (633,948)                 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI/ZARARI 303,537               616,652                  
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     Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

Ödenmiş 
Sermaye

Kardan ayrılan 
kısıtlanmış yedekler

Kar veya Zararda Yeniden 
Sınıflandırılmayacak Birikmiş 
Diğer Kapsamlı Gelirler veya 

Giderler

Kar veya Zararda Yeniden 
Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler

Net dönem karı/
 (zararı)

Geçmiş Yıllar 
Kar/ (Zararları) Toplam

1 Ocak 2020 tarihi itibariyla 34,371,433        1,489,783                     (95,448)                                        -                                                        11,461,038             29,790,797             77,017,603             

Dönem karının geçmiş yıllar karına 
aktarımı -                         -                                    -                                                   -                                                        (11,461,038)           11,461,038             -                             

Diğer transferler -                         -                                    5,105                                           -                                                        -                             -                             5,105                      

Toplam kapsamlı gelir -                         -                                    -                                                   -                                                        616,652                  -                             616,652                  

-                     

31 Mart 2020 tarihi itibariyla 34,371,433        1,489,783                     (90,343)                                        -                                                        616,652                  41,251,835             77,639,360             

Ödenmiş 
Sermaye

Kardan ayrılan 
kısıtlanmış yedekler

Kar veya Zararda Yeniden 
Sınıflandırılmayacak Birikmiş 
Diğer Kapsamlı Gelirler veya 

Giderler

Kar veya Zararda Yeniden 
Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler

Net dönem karı/
 (zararı)

Geçmiş Yıllar 
Kar/ (Zararları) Toplam

1 Ocak 2021 tarihi itibariyla 34,371,433        2,076,636                     (109,236)                                      -                                                        (6,908,785)             40,664,982             70,095,030             

Dönem karının geçmiş yıllar karına 
aktarımı -                         -                                    -                                                   -                                                        6,908,785               (6,908,785)             -                             

Yedeklere transfer -                         -                                    -                                                   -                                                        -                             -                             -                             

Toplam kapsamlı gelir -                         -                                    -                                                   -                                                        303,537                  -                             303,537                  

31 Mart 2021 tarihi itibariyla 34,371,433        2,076,636                     (109,236)                                      -                                                        303,537                  33,756,197             70,398,567             
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Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

 Cari Dönem  Önceki Dönem 

Dipnot 1 Ocak 2021- 1 Ocak 2020-
referansları   31 Mart 2021   31 Mart 2020

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları

Net dönem karı 303,537 616,652

Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen 

nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 1,288,229 -874,361
Kıdem tazminatı karşılığı -189,213 -76,822
Personel prim karşılığı -612,085 -1,835,714
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili karşılıklar 5,015 -418,321
Menkul kıymet değer artış/(azalışı) 5,853,870 -3,023,352
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değ Farkları                                  -      -
Vergi gideri 8 0 635,374

İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden 
sağlanan nakit

6,649,353 -4,976,544

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:

Ticari alacaklardaki değişim 5 444,140 -1,973,818
Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim 5 395,496 429,729
Ticari borçlardaki değişim 5 -712,610 2,656,283
Diğer borçlardaki değişim 5 -8,669,320 183,659

Faaliyetlerden sağlanan nakit -1,892,941 -3,680,691

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı

Finansal varlıklardaki değişim                     7,880,255    162,157
Maddi duran varlık alımlarında kullanılan nakit 0                                  -      

Maddi olmayan duran varlık alımlarında kullanılan nakit 0 0

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit                   7,880,255                         162,157    

Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış 5,987,314 -3,518,534

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 3 11,445,849 14,964,383

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 3 17,433,163 11,445,849
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) 30 Ekim 1990 tarihinde Türkiye’de kurulmuştur. Şirket, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 27 Ekim 2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1733-20066 No’lu izin yazısına 
istinaden Morgan Stanley Grup Şirketleri tarafından satın alınmış ve Şirket’in “Arıgil Menkul Değerler A.Ş.” 
olan ticari unvanı 21 Şubat 2007 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edilmek ve 28 Şubat 
2007 tarih ve 6755 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmak suretiyle “Morgan Stanley Menkul 
Değerler A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 

Şirket’in merkezi Metrocity İş Merkezi A Blok Kat 24 34330 I. Levent Şişli /İstanbul adresinde bulunmaktadır. 
Şirket’in ana hissedarları Şirket sermayesindeki %100’lük pay ile Morgan Stanley International Holdings 
INC.’dir. 

Şirket’in 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 10 personeli bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 11). 

Şirket’in kuruluş amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ana 
sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. 2015 yılında yeni Sermaye Piyasası 
Kanunu çerçevesinde SPK’ya başvuran Şirket “Kısmi Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiştir. 
 

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 24 Mart 2021 tarihinde yayınlanması için yetki 
verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 

  
 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
TFRS’ye Uygunluk Beyanı 
 
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 
(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (“TFRS”)  ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır. 
 
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara 
uygun olarak sunulmuştur. 
 
Finansal tablolar, bazı duran varlıklar ve finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet 
esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe 
uygun değeri esas alınmaktadır.  

 
Kullanılan Para Birimi 
 
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel 
para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan 
ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 
 
Karşılaştırmalı bilgiler 

İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek 
amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) 
 
Yabancı para işlemleri 
 
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile TL’ye çevrilmektedir. Yabancı 
para parasal varlıklar ve borçlar, raporlama dönemi sonunda geçerli kur üzerinden dönem sonunda TL’ye 
çevrilmektedirler. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları, dönem kar/zararına yansıtılmaktadır. 
 
Şirket tarafından kullanılan 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 
 31 Mart 2021 31 Aralık 2020 
Amerikan Doları (“ABD Doları”) 8,3260 7,3405 
Avro   9,7741 9,0079 

 

İşletmenin sürekliliği varsayımı 

Finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda 
elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre 
hazırlanmıştır. 
 

2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem 
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.  

 

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde; 
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik 
olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem 
finansal tabloları yeniden düzenlenir.  

 
2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları  
 

Şirket, 2021 yılı itibariyle geçerli olan yeni ve revize edilmiş TFRS’leri ve yorumlarını kendi faaliyet konusu 
ile ilgili olanları uygulamıştır.  
 
31 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen 
değişiklikler ve yorumlar: 

 
a) 31 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar 
 

TFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Tanımı 
TMS 1 ve TMS 8 (Değişiklikler) Önemlilik Tanımı 
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu 
TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19 ile ilgili Kira İmtiyazları 
Kavramsal Çerçeve ( Değişiklikler) TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin 

Değişiklikler 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 
a) 31 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar (devamı) 
 
TFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Tanımı 
 
Bir faaliyet ve varlık grubunun ediniminin muhasebeleştirilmesi, söz konusu grubun bir işletme grubu mu yoksa 
sadece bir varlık grubu mu olduğuna bağlı olarak değiştiği için “işletme” tanımı önemlidir. TFRS 3 İşletme 
Birleşmelerin standardında yer alan “işletme” tanımı değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle beraber: 
 

• Bir işletmenin girdiler ve bir süreç içermesi gerektiği teyit edilerek; sürecin asli olması ve süreç ve 
girdilerin birlikte çıktıların oluşturulmasına önemli katkıda bulunması gerektiği hususlarına açıklık 
getirilmiştir. 

• Müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile olağan faaliyetlerden diğer gelirler tanımına odaklanarak 
işletme tanımı sadeleştirilmiştir. 

• Bir şirketin bir işletme mi yoksa bir varlık grubu mu edindiğine karar verme sürecini kolaylaştırmak 
için isteğe bağlı bir test eklenmiştir. 

 
TMS 1 ve TMS 8 (Değişiklikler) Önemlilik Tanımı 
  
Önemlilik tanımındaki değişiklikler (TMS 1 ve TMS 8’deki değişiklikler), “önemlilik” tanımını netleştirir ve 
Kavramsal Çerçeve’de kullanılan tanımı ve standartları revize eder. 
 
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu 
 
Bu değişiklikler işletmelerin gösterge faiz oranı reformu sonucu korunan kalemin veya korunma aracının nakit 
akışlarına dayanak oluşturan gösterge faiz oranının değişmeyeceği varsayımı altında korunma muhasebesinin 
belirli hükümlerini uygulamaya devam edebileceği konusuna açıklık getirir.   
 
TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar 

Söz konusu değişiklik ile Şirket COVID-19’dan dolayı yapılan kira imtiyazının kiralamada yapılan bir 
değişiklik olup olmadığını değerlendirmemeyi tercih edebilir. Öngörülen kolaylaştırıcı uygulama, sadece kira 
ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı 
karşılandığında uygulanır: 

• Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve 
revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya 
bu bedelden daha düşük olması,  

• Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya 
öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi ve 

• Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması. 

TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar (devamı) 

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler kiracılar 
tarafından, 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte 
erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Şirket söz konusu değişikliği erken uygulamayı tercih etmemiştir. 
1 Haziran 2020’den önce COVID-19 ile ilgili herhangi bir kira imtiyazı bulunmamaktadır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 
a) 31 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar (devamı) 
 
Kavramsal Çerçeve (Değişiklikler) TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler 
 
TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklikler; TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRS 14, 
TMS 1, TMS 8, TMS 34, TMS 37, TMS 38, TFRS Yorum 12, TFRS Yorum 19, TFRS Yorum 20, TFRS Yorum 
22, TMS Yorum 32’nin ilgili paragraflarını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2020 veya 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. TFRS’lerde Kavramsal Çerçeveye Yapılan Atıflara 
İlişkin Değişiklikler tarafından yapılan diğer tüm değişiklikler uygulanıyorsa erken uygulamaya izin verilir.  
 
b) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

 
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki 
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 
 
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 
TMS 1 (Değişiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak 
 Sınıflandırılması 
TFRS 3 ( Değişiklikler) Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar 
TMS 16 (Değişiklikler)  Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi 

Kazançlar 
TMS 37 (Değişiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşme 

Yerine Getirme Maliyeti 
TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler  TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’e Yapılan Değişiklikler 
2018 – 2020 
TFRS 4 (Değişiklikler) TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet 

Süresinin Uzatılması 
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16  Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama 
(Değişiklikler)  

 
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 
  
TFRS 17, sigorta yükümlülüklerinin mevcut bir karşılama değerinde ölçülmesini gerektirir ve tüm sigorta 
sözleşmeleri için daha düzenli bir ölçüm ve sunum yaklaşımı sağlar. Bu gereklilikler sigorta sözleşmelerinde 
tutarlı, ilkeye dayalı bir muhasebeleştirmeye ulaşmak için tasarlanmıştır. TFRS 17, 1 Ocak 2023 itibarıyla TFRS 
4 Sigorta Sözleşmelerinin yerini alacaktır.  
 
TMS 1 (Değişiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması 
 
Bu değişikliklerin amacı finansal durum tablosunda yer alan ve belirli bir vadesi bulunmayan borç ve diğer 
yükümlülüklerin kısa vadeli mi (bir yıl içerisinde ödenmesi beklenen) yoksa uzun vadeli mi olarak 
sınıflandırılması gerektiği ile ilgili şirketlerin karar verme sürecine yardımcı olmak suretiyle standardın 
gerekliliklerinin tutarlı olarak uygulanmasını sağlamaktır. 
 
TMS 1’de yapılan bu değişiklikler, bir yıl ertelenerek 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 
b) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

(devamı) 
 
TFRS 3 (Değişiklikler) Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar  
 
Bu değişiklik standardın hükümlerini önemli ölçüde değiştirmeden değiştirmeden TFRS 3’te Finansal 
Raporlama için Kavramsal Çerçeveye yapılan bir referansı güncellemektedir. 
 
Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Erken 
uygulamaya Kavramsal Çerçeve’de şimdiye kadar yapılan diğer referans güncellemeleri ile birlikte 
uygulanması suretiyle izin verilmektedir. 
 
TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar  
 
Bu değişiklikler, ilgili maddi duran varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için gerekli 
yer ve duruma getirilirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen gelirlerin ilgili varlığın maliyetinden 
düşülmesine izin vermemekte ve bu tür satış gelirleri ve ilgili maliyetlerin kâr veya zarara yansıtılmasını 
gerektirmektedir. 
 
Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 
 
TMS 37 (Değişiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti  
 
TMS 37’de yapılan değişiklikle, sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı bir sözleşme olup olmadığının 
belirlenmesi amacıyla tahmin edilen sözleşmeyi yerine getirme maliyetlerinin hem sözleşmeyi yerine getirmek 
için katlanılan değişken maliyetlerden hem de sözleşmeyi yerine getirmeyle doğrudan ilgili olan diğer 
maliyetlerden dağıtılan tutarlardan oluştuğu hüküm altına alınmıştır. 
 
Bu değişiklik, 1 Ocak 2022’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 
 
TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler 2018 – 2020 
 
TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması’nda Yapılan Değişiklik 
 
TFRS 1’de yapılan değişiklikle, standardın D16(a) paragrafında yer alan ana ortaklığından daha sonraki 
bir tarihte TFRS’leri uygulamaya başlayan bağlı ortaklığa, varlık ve yükümlülüklerinin ölçümüne ilişkin 
tanınan muafiyetin kapsamına birikimli çevrim farkları da dâhil edilerek, TFRS’leri ilk kez uygulamaya 
başlayanların uygulama maliyetleri azaltılmıştır. 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar’da Yapılan Değişiklik 
 
Bu değişiklik, bir finansal yükümlülüğün bilanço dışı bırakılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alınan 
ücretlere ilişkin açıklık kazandırılmıştır. Borçlu, başkaları adına borçlu veya alacaklı tarafından ödenen 
veya alınan ücretler de dahil olmak üzere, borçlu ile alacaklı arasında ödenen veya alınan ücretleri dahil 
eder.   
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 
b) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

(devamı) 
 
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler’de Yapılan Değişiklik 
 
Bu değişiklikle TMS 41’in 22’nci paragrafında yer alan ve gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde 
vergilendirmeden kaynaklı nakit akışlarının hesaplamaya dâhil edilmemesini gerektiren hüküm 
çıkarılmıştır. Değişiklik standardın ilgili hükümlerini TFRS 13 hükümleriyle uyumlu hale getirmiştir. 
 
TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’e yapılan değişiklikler 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
TFRS 4 (Değişiklikler) TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması  
 
TFRS 17’nin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023’e ertelenmesiyle sigortacılara sağlanan TFRS 9’un uygulanmasına 
ilişkin geçici muafiyet süresinin sona erme tarihi de 1 Ocak 2023 olarak revize edilmiştir. 
 
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama 
 
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da değişiklikler içeren Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. 
Aşama’daki değişiklikler, reformun gerektirdiği değişikliklere pratik bir çözüm getirmekte olup, korunma 
muhasebesinin hükümlerine ilişkin olarak Gösterge Faiz Oranı Reformu uyarınca korunma muhasebesinin sona 
erdirilmesine gerek olup olmadığına, ve Gösterge Faiz Oranı Reformu’na tabi olan finansal araçlardan 
kaynaklanan ve işletmenin maruz kaldığı risklerin niteliği ve kapsamı ile işletmenin bu riskleri nasıl yönettiği 
ve işletmenin alternatif gösterge faiz oranlarına geçişi tamamlamak açısından kaydettiği ilerleme ve işletmenin 
bu geçiş sürecini nasıl yönettiğine açıklık getirir. 
 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
  

Maddi duran varlıklar 
  

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten 
sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve maliyet değerlerinden 
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Maliyet, ilgili varlığın satın 
alımıyla doğrudan ilişkili harcamaları ifade etmektedir. 
 
İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki 
varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilir. Maliyete yasal harçlar da 
dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu 
olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu varlıkların inşası bittiğinde ve kullanıma hazır hale 
geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine sınıflandırılır. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için 
kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulur. 
 
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, 
kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 
Maddi duran varlıkların amortisman süreleri 3-5 yıl arasındadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Maddi olmayan duran varlıklar 
 

 Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa 
payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman 
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir 
ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan duran 
varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki 
tutarıyla gösterilir. 

 
Kur Değişiminin Etkileri 
 
Yabancı Para İşlem ve Bakiyeler 

 
Şirket’in her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan 
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, 
Şirket’in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.  
 
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para 
birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer 
alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk 
Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para 
cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye 
çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden 
çevrilmeye tabi tutulmaz. 

 
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilir: 

 
• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para 

birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür 
varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları, 
 

• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin 
muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları, 

 
• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve 

net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı 
faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 
 Hasılat 

 
Portföy Yönetimi Komisyon Gelirleri: 
 
Komisyon gelirleri, finansal hizmetlerden alınan komisyonlardan kaynaklanmakta ve hizmetin verildiği tarihte 
muhasebeleştirilmektedir. 
 
Araştırma, Analiz ve Raporlama Hizmeti Gelirleri: 
 
Araştırma, analiz ve raporlama hizmet gelirleri, ekonomik analizler ve raporlama hizmetlerinden oluşmaktadır. 
 
Masraf yansıtma gelirleri: 
 
Masraf yansıtma gelirleri, ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerden oluşmaktadır. 
 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
 
Kıdem tazminatları: 
 
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten 
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı  
(“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 
 

 Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride 
doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara 
yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında 
muhasebeleştirilmiştir.  
 
Kar payı ve ikramiye ödemeleri 
 

Şirket, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak hesaplanan kar 
payı ve ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye bağlı bir zorunluluk ya da 
zımni bir yükümlülük yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda karşılık ayırmaktadır. 
 

 Nakit Akış Tablosu 
 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır. 
 

 Sermaye ve Temettüler 
 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının 
alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
 
 

 Borçlanma Maliyetleri 
 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu 
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık 
kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 
Finansal Araçlar 

 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, Şirket finansal aracın sözleşmeden doğan karşılıklarına taraf olduğunda 
Şirket’in finansal durum tablosunda muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar ve yükümlülükler ilk olarak gerçeğe 
uygun değerleri üzerinden ölçülür. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin (gerçeğe uygun değer değişimi kar 
veya zarara yansıtılan finansal varlık ve yükümlülükler hariç) edinimi veya ihracıyla doğrudan ilişkili olan işlem 
maliyetleri, uygun bir şekilde ilk muhasebeleştirmede o finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun 
değerine eklenir veya bu değerden çıkarılır. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin edinimi veya ihracıyla 
doğrudan ilişkili olan işlem maliyetleri direk olarak kar veya zarara yansıtılır. 
 
Finansal varlıklar 
 
Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar işlem tarihinde kayıtlara alınır veya çıkartılır. 
  
Şirket, finansal varlıklarını (a) Finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli, (b) Finansal 
varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerini esas alarak sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş 
maliyeti üzerinden, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak veya gerçeğe uygun değer 
değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırır. İşletme sadece finansal varlıkların yönetimi 
için kullandığı iş modelini değiştirdiğinde, bu değişiklikten etkilenen tüm finansal varlıkları yeniden 
sınıflandırır. Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması, yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren ileriye 
yönelik olarak uygulanır. Bu tür durumlarda, daha önce finansal tablolara alınmış olan kazanç, kayıp (değer 
düşüklüğü kazanç ya da kayıpları dâhil) veya faizler için herhangi düzeltme yapılmaz. 
 
Finansal varlıkların sınıflandırılması 
 

Aşağıdaki koşulları sağlayan finansal varlıklar sonradan itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülür: 
 

• finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli 
kapsamında elde tutulması; ve 

• finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 
Aşağıdaki koşulları sağlayan finansal varlıklar ise gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülür:  

• finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın satılmasını 
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması; ve 

• finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 

Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülmüyorsa, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 
  
İlk defa finansal tablolara almada Şirket, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan yatırımını 
gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri 
dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
 
Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin 
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için 
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 
Şirket bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
 
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda 
finansal tablolarda karşılık ayrılır. 
 
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi 
itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını 
kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine 
eşittir.  
 
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin 
olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 
 
Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler   

 
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve 
muhasebeleştirilir. Şirket’in, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz 
maliyetlerin bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan 
sözleşmesinin bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu kabul edilir.  
 
Yeniden yapılandırma 

 
Şirket’in yeniden yapılandırmaya ilişkin ayrıntılı bir resmi planı geliştirmesiyle birlikte yeniden yapılandırma 
planını uygulamaya koyarak ya da bu plana ilişkin temel özellikleri bundan etkileneceklere açıklayarak, söz 
konusu plandan etkilenecekler için geçerli bir beklenti oluşturması durumunda yeniden yapılandırma karşılığı 
muhasebeleştirilir. Yeniden yapılandırma karşılığının hesaplaması sadece yeniden yapılandırma işleminden 
kaynaklanan doğrudan harcamalarla ilgili olup, yeniden yapılandırma için gereken tutarlar ile işletmenin 
süregelen faaliyetleriyle ilişkilendirilmeyen tutarları kapsar.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 

Vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. 
 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  
 

Cari vergi  
 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer 
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi 
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer verilen kârdan farklılık 
gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış 
vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 

 
Ertelenmiş vergi 

 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço 
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 
farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve 
yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve 
yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa 
muhasebeleştirilmez.  

 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın 
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki 
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için 
hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan 
ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması 
şartlarıyla hesaplanmaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde 
yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve 
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri 
kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 

 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme 
ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan 
gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle 
ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 
 
Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar 
tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.6 Bölümlere göre raporlama 

Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından finansal performansları ayrı takip edilen 
bölümleri olmadığından ve sadece Türkiye’de faaliyet gösterdiği için faaliyet bölümlerine göre raporlama 
yapılmamıştır. 

 
3. 3.       NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

 

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla bankalardaki vadeli mevduatı 16,496,059 TL ve 1 gün vadeli olup, ortalama faiz 
oranı %12’dir (31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bankalardaki vadeli mevduatı 6,412,591 TL ve 1 gün vadeli olup, 
ortalama faiz oranı %5.5’tir). 

 

4. FİNANSAL YATIRIMLAR 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar: 

 

 

 

 

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlıklar nominal değeri 51.500.000 TL olan Eylül 
2021  vadeli devlet tahvillerinden oluşmaktadır; (31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal 
varlıklar nominal değeri 58.500.000 TL olan Şubat 2021 vadeli devlet tahvillerinden oluşmaktadır).  

31 Mart 2021 31 Aralık 2020

Kasa 961                        1,124                      

Bankadaki nakit 17,432,202              7,514,514                

- Vadesiz mevduat 936,143                1,101,923             

- Vadesi üç aydan kısa olan vadeli mevduat 16,496,059           6,412,591             

17,433,163            7,515,638              

Kayıtlı 
değeri

Devlet iç borçlanma senetleri 51,743,173          49,531,155           49,531,155    

51,743,173        49,531,155        49,531,155 

31 Mart 2021

Maliyet
Gerçeğe uygun 

değeri

Kayıtlı 
değeri

Devlet iç borçlanma senetleri 58,957,000          58,198,140           58,198,140    

58,957,000        58,198,140        58,198,140 

31 Aralık 2020

Maliyet
Gerçeğe uygun 

değeri
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Finansal Yatırımlar: 

 

 
Ortaklık payı 

(%) 
31 Mart 

2021 
Ortaklık payı 

(%) 
31 Aralık 

2020 
     
Borsa İstanbul A.Ş. (*) 0.004 1,517,254 0.004 1,517,254 
     
  1,517,254  1,517,254 

 

(*) Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 4 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/17 sayılı toplantısında, Borsa İstanbul A.Ş. 
(C) Grubu ortaklık paylarından 15,971,094 adet payın Şirket’e bedelsiz olarak devredilmesine karar verilmiştir. 31 
Mart 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. hisseleri finansal tablolara gerçeğe uygun değeri ile yansıtılmıştır. 

 

5.    TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 

 
(*) Morgan Stanley & Co. International Plc’den portföy yönetim komisyonu ve Morgan Stanley’den diğer yan 

hizmetler alacaklarından oluşmaktadır. Şirket’in sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin ticari borçları 
bulunmamaktadır. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Mart 2021 31 Aralık 2020

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 19) 3,625,812                3,626,313                

Diğer ticari alacaklar 302,173                  84,036                    

3,927,985              3,710,349              

Uzun vadeli diğer alacaklar 31 Mart 2021 31 Aralık 2020

Kira depozitosu 51,668                    51,668                    

Verilen diğer depozitolar 37,960                    37,505                    

89,628                   89,173                   

Kısa vadeli diğer borçlar 31 Mart 2021 31 Aralık 2020

İlişkili şirketlere borçlar (Not 19) 4,208,819                3,660,011                

Diğer ticari borçlar 473,465                  287,311                  

4,682,284              3,947,322              
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6. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
  

 
 
 
7. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Maliyet Değeri Demirbaşlar Özel Maliyetler

Telefon ve 
Bilgisayar altyapı 

sistemi
Kullanım Hakkı 

Varlıkları Toplam
1 Ocak 2021 Açılış 772,093 2,581,764 8,321,322 6,579,190 18,254,369
Alımlar 0 0 121,848 0 121,848

31 Mart 2021 Kapanış 772,093 2,581,764 8,443,170 6,579,190 18,376,217

1 Ocak 2020 Açılış 671,030 2,581,764 6,694,660 6,579,190 16,526,644
Alımlar 101,063 0 464,179 0 565,242

31 Mart 2020 Kapanış 772,093 2,581,764 7,158,839 6,579,190 17,091,886

Birikmiş  Amortismanlar
1 Ocak 2021 Açılış 619,931 2,568,797 5,604,249 3,759,443 12,552,420
Dönem Gideri 13,129 1,389 387,644 0 402,162

31 Mart 2021 Kapanış 633,060 2,570,186 5,991,893 3,759,443 12,954,582

1 Ocak 2020 Açılış 566,586 2,555,859 4,346,614 1,879,612 9,348,671
Dönem Gideri 11,089 5,254 279,778 0 296,121

31 Mart 2020 Kapanış 577,675 2,561,113 4,626,392 1,879,612 9,644,792

31 Mart 2021 tarihi itibariyle defter değeri 5,421,635
31 Mart 2020 tarihi itibariyle defter değeri 7,447,094

Maliyet Değeri
Bilgisayar 

programları
Yapılmakta Olan 

Yatırımlar
Kullanım Hakkı 

Varlıkları Toplam
1 Ocak 2021 Açılış 722,532 349,910 1,072,442
Alımlar 0 0 0

31 Mart 2021 Kapanış 722,532 349,910 1,072,442

1 Ocak 2020 Açılış 722,532 349,910 1,072,442
Alımlar 0 0 0

31 Mart 2020 Kapanış 722,532 349,910 1,072,442

Birikmiş  Amortismanlar
1 Ocak 2021 Açılış 491,556 0 491,556
Dönem Gideri 45,158 0 45,158

31 Mart 2021 Kapanış 536,714 0 536,714

1 Ocak 2020 Açılış 310,923 0 310,923
Dönem Gideri 45,158 0 45,158

31 Mart 2020 Kapanış 356,081 0 356,081

31 Mart 2021 tarihi itibariyle defter değeri 185,817 349,910 535,727
31 Mart 2020 tarihi itibariyle defter değeri 366,451 349,910 716,361
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8. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
 

Şirket’in 1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihi itibariyle oluşan Kurumlar Geçici Vergisi matrahı 2020 yılı mali 
zararının kullanımı nedeniyle 0’dır (1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020: 310,537  TL). 

 

 

 

Kurumlar vergisi 

 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin 
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider 
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi 
olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım 
indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

2021 yılında uygulanan efektif vergi oranı %25’tir (2020: %22). 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2021 yılı 
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden 
hesaplanması gereken geçici vergi oranı %25’tir (2020: %22). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak 
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük 
olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. 
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın Nisan ayında vergi beyannamelerini 
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 
incelenerek değiştirilebilir. 

Gelir vergisi stopajı 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına 
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar 
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi 
stopajı 24 Nisan 2003 - 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 
22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak 
uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 

Ertelenmiş vergi 

Şirket vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları 
ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda 
açıklanmaktadır. 

 1 Ocak –  1 Ocak – 

 31 Mart 2021  31 Mart 2020 

Cari kurumlar vergisi karşılığı -                            (68,318)                   

Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri (114,641)                 (633,948)                 

(114,641)               (702,266)               

Gelir tablosundaki vergi (gideri) / geliri
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Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %25’dir (31 Aralık 2020: %22). 
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin detayı aşağıda sunulmuştur: 

 

 
 
 
 

 
 
 
9.  ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar: 

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar: 

 

Ertelenmiş  vergi varlığı/(yükümlülüğü) 31 Mart 2021 31 Aralık 2020

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ekonomik 

ömür farkları & IFRS 16 (223,252)                 (223,252)                 

Personel ikramiye karşılığı -                            -                            

İzin karşılığı 144,000                  108,070                  

Finansal varlık değer değişimi -                            (67,877)                   

Diğer -                            (3)                           

Kıdem tazminatı karşılığı 74,514                    73,159                    

Ertelenmiş  vergi varlığı / (yükümlülüğü) (net) (4,738)                   (109,903)               

 1 Ocak –  1 Ocak – 
 31 Mart 2021  31 Mart 2020 

1 Ocak açılış bakiyesi (109,903)                 447,045                  

Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen ertelenmiş 
vergi geliri (114,641)                 (633,948)                 

Diğer kampsamlı gelirde muhasebeleştirilen ertelenmiş 
vergi geliri -                            (1,426)                     

Kapanış  bakiyesi (224,544)               (188,329)               

Ertelenmiş  vergi varlığı / (yükümlülüğü) hareketi

31 Mart 2021 31 Aralık 2020

İkramiye karşılıkları (232,678)                 646,323                  

İzin karşılıkları 720,000                  540,350                  

487,322                 1,186,673              

31 Mart 2021 31 Aralık 2020

Kıdem tazminatı karşılıkları 372,571                  365,795                  

İkramiye karşılıkları -                            351,124                  

372,571                 716,919                 
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10.  ÖZKAYNAKLAR 

Ödenmiş sermaye  

31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

Ortaklar (%) 31 Mart 2021 (%) 31 Aralık 2020 
     
Morgan Stanley International Holdings Inc. 100.00 34,371,433 100.00 34,371,433 
     
 100.00 34,371,433 100.00 34,371,433 

  

Şirket’in tescil edilmiş sermayesi beheri 1 Kr değerinde 3,437,143,347 adet hisseden oluşmaktadır. 

 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 

 31 Mart 2021 31 Aralık 2020 
   
Yasal yedekler 2,076,636 2,076,636 
   
 2,076,636 2,076,636 

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. 
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin 
%20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, 
birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında 
ayrılır. 

 
11.  BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 
Yoktur. 


