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Özet 

ĠletiĢim teknolojisinde yaĢanan geliĢmelerin yarattığı küreselleĢme olgusu, 

iĢletmelerin finansal tablolarını gerçeğe uygun değer yaklaĢımına göre hazırlamalarına yol 

açmıĢtır. Gerçeğe uygun değer, belirlenebilen varlık ve yükümlülükler için aktif bir 

piyasada oluĢan fiyatlara göre belirlenmektedir. ġerefiyenin hesaplanmasında gerçeğe 

uygun değerden hareket edilmesi, muhasebe literatüründe ve iĢletmelerin finansal 

tablolarında önemli yere sahip olan Ģerefiye kavramının araĢtırılması ve tartıĢılmasını 

gündeme getirmektedir. ġerefiye, iĢletme birleĢmesinde ve iĢletme devralınırken katlanılan 

maliyet ile söz konusu iĢletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının arasındaki 

olumlu farkların izlenmesinde ortaya çıkan finansal tablolarda raporlanması gereken bir 

değerdir.  

ÇalıĢmada, gerçeğe uygun değerin Ģerefiye hesaplanmasındaki önemi ele alınmıĢtır. 

Gerçeğe uygun değer kavramına yer verilip, gerçeğe uygun değerin belirlenmesi ve Ģerefiye 

açısından önemine değinilmiĢtir. Ayrıca Ģerefiye kavramının mahiyeti üzerinde durulup, 

Vergi Usul Kanunu ve muhasebe sistemi açısından Ģerefiye incelenmiĢtir.  Gerçeğe uygun 

değer açısından Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda (TFRS) Ģerefiye kavramı ele 

alınmıĢtır. Bu bağlamda, TFRS 3, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 12, TMS 36 ve 

TMS 38 açısından Ģerefiyenin incelenmesi yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, ġerefiye, Gerçeğe Uygun 

Değer, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları. 

 

Relation of Fair Value and Goodwill in The Turkish Financial Reporting 

Standards  

 

Abstract 

Globalization, brought by the developments in the communication technologies, 

requires the preparation of financial statements in accordance with the fair value approach. 

Fair value emerges pursuant to the prices for identifiable assets and responsibilities in an 

active market. Using the fair value in the special assessment calculation requires 

investigating and discussing the concept of special assessment that has an important place 
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in financial statements and in the accounting literature. Reporting of fair value is necessary 

in the financial statements that emerge in monitoring the business combination and positive 

differences between acquisition cost of business and net assets calculated with current value 

of that business.  

This study examined the importance of fair value in the goodwill calculation. Also 

the concept of fair value, its calculation and its importance for goodwill were discussed. In 

addition, this study examined the special assessment in terms of Tax Procedural Law and 

accounting system. The concept of goodwill was also handled in the Turkey Financial 

Reporting Standards (TFRS). Within this context, examination of goodwill was conducted 

in terms of TFRS 3, Turkish Accounting Standard (TAS) 12, TAS 36 and TAS 38. 

Key Words: Intangible fixed assets, Goodwill, Fair Value, International Financial 

Reporting Standards. 

 

GĠRĠġ 

Gerçeğe uygun değer, ekonomik farklılıkların finansal tablolara 

yansıtılmasını sağlamakta ve farklı kaynaklardan farklı zamanlarda, farklı 

değerlerle elde edilen aynı varlıkların finansal tablolarda aynı değerlerle 

gösterilmesini ifade etmektedir. Ülkelerarası finansal raporlama standartlarının 

birbirine uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olması, muhasebe uygulamalarında 

bir tekdüzen oluĢturma ve tüm ülkelerce benimsenmiĢ standartları kullanma 

zorunluluğunu getirmiĢtir. Dünyada hızlı bir biçimde artan finansal raporlama 

standartları ihtiyacını karĢılamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) ve Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları (IFRS) yayınlanmıĢtır. Söz konusu standartlardan 

Ģerefiye konusuna iliĢkin olanlar ve gerçeğe uygun değer ile Ģerefiyenin iliĢkisi 

çalıĢmamıza esas teĢkil etmektedir.  

ġerefiye ile ilgili olarak, uluslararası finansal raporlamada önemi gün 

geçtikçe artan iĢletme birleĢmeleri ile ilgili muhasebeleĢtirme ve raporlama ilkeleri 

belirlenmiĢ ve öncelikle IAS-22 ĠĢletme BirleĢmeleri standardı ile düzenlenme 

yapılmıĢ, sonra ise bu standart revize edilerek IFRS-3 ĠĢletme BirleĢmeleri 

standardı yayınlanmıĢtır. Ayrıca, Ģerefiye ile ilgili düzenlemeler IAS -36 

Varlıklarda Değer DüĢüklüğü ve IAS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

standartlarında yapılmıĢtır. IASB tarafından yapılan çalıĢmaların yanında 

Amerikan Muhasebe Standartları Kurulu (FASB)’nun da SFAS 141 ĠĢletme 

BirleĢmeleri standardı ve SFAS 142 ġerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar standardı bulunmaktadır. ÇalıĢmamızda, sözü edilen standartlardan 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(TFRS)’nda Ģerefiyeye iliĢkin düzenlemelere ve gerçeğe uygun değer ile iliĢkisine 

yer verilmiĢtir.  
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I.GERÇEĞE UYGUN DEĞER ĠLE ġEREFĠYE ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

A. ġEREFĠYE KAVRAMI VE MAHĠYETĠ 

ġerefiye sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükte çevre 

güzelleĢtirme çalıĢmaları için o yerde evleri bulunanlardan belediye tarafından 

alınan para olarak tanımlanmaktadır. Türkçe’ye muhasebe dilinde Ģerefiye olarak 

yerleĢen Ġngilizce goodwill kelimesinin tanımı Türk Dil Kurumu’nun peĢtamallık 

kelimesi ile örtüĢmektedir. PeĢtamallık ise iĢlek bir dükkanı kiralamak isteyenin o 

dükkanı iĢletene verdiği para olarak ifade edilmiĢtir (TDK, 1998: 1797). 

PeĢtamallık kavramının kökeninin Osmanlılardaki esnaf birliği veya meslek 

kuruluĢları olan Lonca’lara dayandığı düĢünülmektedir. Lonca kuruluĢlarında en 

üst meslek derecesi olan ustalığa yükselmeye hak kazanan kalfaya bir peĢtamal 

kuĢandırması geleneği bulunmaktadır. PeĢtamal kuĢandıktan sonra aynı iĢyerini 

açmak isteyenler kiralayacakları yerin konumuna göre belli bir para ödedikleri için 

peĢtamallık kavramı meydana gelmiĢtir (Meydan Larousse, 1972: 67). ġerefiyenin 

Ġngilizce karĢılığı olan goodwill  kelimesi ise, Redhouse sözlüğünde bir ticaret 

yerinin itibar ve müĢteri iliĢkileri gibi manevi değerleri Ģeklinde tanımlanmıĢtır 

(The Redhouse Dictionary, 2005: 419). 

ġerefiye kelimesi muhasebede, daha önce ifade edilen tanımlardan farklı 

anlamda kullanılmaktadır. Muhasebede Ģerefiye, iĢletmenin satın alınması sırasında 

ödenen satıĢ fiyatının, satın alınan iĢletmenin net varlıklarının piyasa değeri 

üzerindeki satın alma maliyetini aĢan kısmıdır. ġerefiye, bir Ģirketin diğer Ģirketi 

satın almasında ortaya çıkmaktadır. ġirket sadece iĢletme birleĢmelerinde 

Ģerefiyeyi kayıtlarına aktarmaktadır (Horngren, Harrison ve Bamber, 2005: 417).  

Maddi olmayan duran varlık olan Ģerefiye Ģirket bilançosunda sıkça görülür. 

Bu kavram, finansal raporlamada belli ve özel anlama sahiptir. Bir iĢletme, bir 

baĢka iĢletmeyi satın alan tarafın gelecekte elde edeceği faydanın bugünkü 

değerinin bir ölçütü olarak ödemeye razı olduğu pozitif değere Ģerefiye 

denilmektedir. ġerefiye maddi olmayan duran varlık olmasına rağmen, Ģirketin 

gelecekteki baĢarısı için gerekli olan bina, arsa ve ekipmanlar gibi maddi nitelikte 

olmayan, fiziksel nitelik taĢımayan varlıklardır. ġerefiyeyi ortaya çıkaran unsurlar; 

iĢletmenin Ģöhreti, pozitif piyasa payı, pozitif reklam imajı, yüksek kaliteli itibari, 

iyi yönetimi, imalat ve diğer faaliyetlerdeki etkinliği, müĢteri bağımlılığı ve iĢ 

bağlantılarından oluĢmaktadır. Bu unsurlar diğer varlıklar gibi satılamadığı, 

değiĢtirilemediği ve iĢletme ile birlikte bir bütün olarak tanımlandığı için muhasebe 

açısından özellik göstermektedir (Williams, Haka, Bettner ve Meigs, 2003: 383-

384). 

ġerefiye, kazanılmıĢ net varlıkların borçlarından çıkarılması suretiyle 

iĢletmenin gerçeğe uygun değerinden daha büyük fiyatla iĢletme devir alınmasında 
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ortaya çıkmasında muhasebede bir değer olarak kaydedilmektedir. Buna aynı 

zamanda satın alma Ģerefiyesi de denilmektedir (Black, 2004: 131). Bir iĢletmede, 

kazanılmıĢ olan varlıklar gibi, stoklar, binalar ve tesislerin gerçek piyasa 

değerinden daha çok ödemeye razı olacağı değer olması gerekir. Yatırımların geri 

dönüĢünden kazanılması beklenen bir kâr olduğu için, böyle bir miktarı ödemeye 

istekli olan satın alıcı olacaktır. ĠĢletme, net varlıklarının ortalama geri dönüĢ 

oranından daha fazla kazanabilecek varlık satın aldıysa, sonrasında iĢletmenin 

sahipleri net varlıkların gerçek piyasa değerinden daha büyük iĢletmenin 

yönetimine fiyatla hakim olacaktır. Ortalama geri dönüĢ değerinden büyük olan bu 

değer, diğer iĢletmelerde ve bu iĢletmelerin birleĢmesinde,  tek bir üretim ya da 

hizmet, alıĢılmamıĢ müĢteri sadakati, büyük bir mekan, mükemmel iĢletme 

yönetiminin sonucu olabilir. Bir iĢletme satın alındığında, satın alma fiyatı, 

kazanılmıĢ net varlıklarının fiziksel değerini ilk belirlemektedir. Bu varlıkların 

kayıtlı değerleri, genellikle belirlenen gerçek piyasa değeridir (Marshall, McManus 

ve Viele, 2004:201).  

ġerefiye, bir iĢletmenin iyi bir Ģöhreti ve mevcut müĢterileriyle faaliyetine 

devam etmesi, ortakları varlıklarının beklenenden daha fazla kazanç gücüne sahip 

marka değeri veya iĢ tecrübesine sahip olması ve Ģirkette iĢçi iliĢkileri uyumu olan 

veya ekstra kazanca yol açacağı varsayılan bir değerdir. ġerefiye, bir iĢletmenin 

hisse senetlerinin itibari değeri ve iĢletmenin faaliyet değerini meydana getiren 

değer olarak ifade edilmektedir. Ayrıca, Ģerefiye varlıklardan beklenen kârdan daha 

çok kazançların olması ya da aĢırı kâr olması sonucu ortaya çıkan patent ve iĢ 

tecrübelerin parasal değeridir. ġerefiyenin ortaya çıkması ve varlıkların 

değerlemesi, ortakların paylarını devrettiğinde ortaklık hesabında 

belirlenebilmektedir. ġerefiye, Ģirketin kredi değerinin tespitinde dikkate 

alınmaması ve bilançoda maddi olmayan varlık unsuru olduğundan Ģirkette fiziksel 

olarak gözükmeyen bilanço varlıkları arasında gizli değerdir (Pizzey, 2001: 131). 

ġerefiye bilançonun aktifinde bir varlık olarak yer almasına karĢılık, esas 

itibariyle bilançodaki diğer varlıklardan farklılık göstermektedir. ġerefiyeyi diğer 

varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri; satılabilen bir varlık olmaması, değerinin 

sübjektif bir değer olması ve iĢletmenin gelecek kazançlarının bir sonucu olarak 

ortaya çıkmasından kaynaklanır (Gençoğlu, 2007: 237). Dolayısıyla, Ģerefiyenin 

ortaya çıkmasında etkili olan husus, devralınan Ģirketin sahip olduğu yüksek pazar 

payı ve bu paydan kaynaklanan sektör ortalamasının üzerinde kâr beklentisi 

olmasıdır.  

ġerefiye, bazen, Ģirketin baĢka bir Ģirketi satın almasında net belirlenebilir 

varlıklarının iĢletmenin üstün kazanma gücünü göstermek için ödeyeceği fiyat 

olarak ölçülebilir ve tanımlanabilir. Bu ihtiyaç, net belirlenebilir varlıklarda normal 

geri dönüĢü ifade etmektedir. Net varlıklar ise, iĢletmenin varlıklarından, borçlar 

ile öz kaynaklarının arasındaki farkı ifade etmektedir. Ancak, Ģerefiye belirlenebilir 

bir varlık değildir ve Ģerefiyenin varlığı iĢletmenin üstün kazanma gücünün 
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sonucunda ortaya çıkma kabiliyetini göstermektedir. Bir iĢletmenin üstün kazanma 

gücüne sahip olması, iĢletmenin kullanımdaki maddi duran varlıkları üzerinden 

elde edebileceği normal kârdan daha fazla kâr elde etmesidir (Williams, Haka, 

Bettner ve Meigs, 2003: 384). 

 

B.GERÇEĞE UYGUN DEĞER KAVRAMI 

TMS ve TFRS’lerde gerçeğe uygun değer kavramına sıkça atıfta 

bulunulmakla birlikte, varlık ve borçların gerçeğe uygun bir biçimde 

ölçümlenmesi, değerlenmesi ve finansal tablolarda sunulmasının ve finansal tablo 

kullanıcılarının bilgi ihtiyacının en iyi Ģekilde karĢılanması amaçlanmıĢtır. Mevcut 

TMS/TFRS’lerde varlık ve borçların değerlemesinde gerçeğe uygun değerin 

kullanılması öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değer, varlıkların özelliğine göre 

birbirinden farklı Ģekillerde tespit edilebilmektedir. Örneğin, finansal varlıklar ve 

satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde piyasa 

değeri esas alınırken, alacakların gerçeğe uygun değerinin tespitinde iskonto 

edilmiĢ maliyet değeri esas alınmaktadır (Akbulut, 2008: 18).  

Muhasebede değerleme ve ölçme iĢlemlerinde, IFRS’de olduğu gibi farklı 

ülkelerin genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerinde de gerçeğe uygun değerin 

kullanılması,  bu değerin önemini artırmıĢtır. Finansal raporlamada değere dayalı 

finansal performansın gerekliliğinden ve kredi piyasalarında ekonomik karıĢıklığın 

mevcut olmasından dolayı gerçeğe uygun değer tartıĢmaları ortaya çıkmıĢtır.  

Gerçeğe uygun değer yaklaĢımı, IASB ve Amerikan Muhasebe Standartları Kurulu 

(FASB)  tarafından ele alınmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. IAS  ve IFRS’lerde 

gerçeğe uygun değer olarak genelde; piyasa fiyatı,  yenileme maliyeti, kullanım 

değeri, net satıĢ fiyatı ve net gerçekleĢebilir değerler kullanılmaktadır. FASB 

tarafından da bu gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla 157 nolu standart 

yayınlanmıĢtır. Bu standartta gerçeğe uygun değer,  değerleme ve ölçme tarihinde 

piyasa katılımcıları arasında kayıtlardaki bir yükümlülüğün transferi için ödeme ya 

da bir varlığı satın almak için kabul edilen fiyatı olarak tanımlanmıĢtır (Epstein ve 

Jermakowicz, 2010: 146-148). 

IFRS’de gerçeğe uygun değer muhasebesi ile, yatırımcılar için hisse senedi 

ve menkul kıymetler borsasında değerlemeler yeniden gözden geçirilerek gerçeğe 

uygun değere verilen önem artmakta, tarihsel değerleme metotları ise artık 

kullanılmamaktadır. Yatırımcıların bu bakıĢ açısı, artan yatırım analizi gibi artan 

risk sermayesine dayalı dönemsel varlık değerlemesini gerektirmektedir. Bu bakıĢ, 

nakit akıĢı ve kâr faktörlerini normal kılmaktadır. Yatırımcılar, gelir tablosunda 

görülmeyen hisse senedi etkilerini kapsayan tüm varlık değiĢimlerinin finansal 

analizini artırmaktadır. Böylece, IFRS’de gerçeğe uygun değer muhasebesi ile; 

bankalar, sigorta Ģirketleri ve iĢletmelerin hisse senetlerinin kısa vadeli 

kazançlarında artıĢa neden olmuĢtur (sal.oppenheim, 2011: 4).    
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Gerçeğe uygun değer, bir varlığın normal ticari koĢullarda bilgili ve istekli 

bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiĢtirmesi esnasında belirlenen 

değiĢim değeri olarak ifade edilir. Bir baĢka tanıma göre gerçeğe uygun değer, bir 

varlığın satılması ile gerçekleĢecek olan tahmini bir fiyat veya bir yükümlülüğün 

yerine getirilmesi için ödenecek olan tahmini bir bedeldir (Gençoğlu, 2007: 8). 

Gerçeğe uygun değer, günümüz muhasebe uygulamalarında ön plana çıkan bir 

değerleme yaklaĢımı olup, muhasebe kuramında cari maliyet yöntemi ile benzerlik 

göstermekle birlikte, temelde farklı özellikler taĢımaktadır. Bu yöntemde genelde 

bir varlığın yenilenip yenilenmemesi hususu dikkate alınarak varlığın değeri tespit 

edilmektedir. Gerçeğe uygun değer yönteminde ise, varlığın yenilenebilme 

durumuna bakılmaksızın bir değer belirleme olayı söz konusudur (AktaĢ ve Deran, 

2006: 157). 

Gerçeğe uygun değer varlıkları değerlemek için uygun bir değerleme 

yöntemi olup, yatırım kararlarını almada ekonomik temsilcilere uygun bilgi 

sunmaktadır. Gerçeğe uygun değer, finansal piyasaların gerçek durumunu görmede 

yatırımcılara avantaj sağlamaktadır. Bir baĢka deyiĢle, maliyete dayalı yöntemlerin 

aksine, gerçeğe uygun değer, finansal yatırımlar için fon sağlamak ya da fon 

tedarik eden kiĢiler için de piyasa fiyatlarını her zaman kapsayan yararlı bilgiler 

sunar. Aynı Ģekilde, bu bilgi, yatırımcılar ve yöneticiler arasında uygun bilgiyi 

harekete geçirme ve yöneticilerin amaçları için onları kullanmaya neden olur. 

Sonuç olarak; gerçeğe uygun değer, yatırım kararlarında piyasa aktörlerinin 

faaliyetleri için, piyasa yönetimi ile ilgili olmaktadır. Ayrıca; finansal tablolarda 

yatırımcılara güvenli, uygun ve faydalı bilgiler sağlamaktadır (Vinals, 2008: 123). 

Gerçeğe uygun değer, cari maliyet değeri ve cari satıĢ değeri olmak üzere iki 

Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır. Bu değerler iĢlem tarihinde alıĢ ve satıĢ maliyetleri 

ihmal edilirse birbirlerine eĢit olurlar. ĠĢlem tarihinden sonra ise bu fiyatların 

birbirlerinden farklılaĢtıkları görülmektedir. Gerçeğe uygun değer yaklaĢımındaki 

amaç; bu farklılıkların finansal tablolarda sunularak, finansal tablo unsurlarının en 

gerçekçi bir Ģekilde piyasa fiyatını yansıtmasının sağlanmasıdır. Ayrıca, bu 

iĢlemler gelirin daha kapsamlı bir Ģekilde raporlanmasının sağlanmasına ilaveten, 

gelir tablosunun, finansal performansın raporlanmasını da içeren bir yapıya 

kavuĢmasına neden olmuĢtur. Bu husus, finansal tablolardaki bilgiler ile iĢletmenin 

risk durumunun daha gerçekçi bir biçimde yansıtılmasını sağlayacak ve böylece 

finansal tabloların anlamlılığı, karĢılaĢtırılabilirliği ve kullanılabilirliği artacaktır.  

Gerçeğe uygun değer, piyasa değerine dayanmakta olup, günümüzde 

yaĢanan küresel ekonomik kriz, gelecekteki piyasalardaki değiĢkenlik ve finansal 

sistemdeki yatırımcıların güven konusundaki zayıflığı, yetersiz risk yönetimi, 

borçlanma kararlarının zayıflığı ve özellikle finansal kriz dönemlerinde gerçeğe 

uygun değer muhasebesinin adaletsiz kararlara yol açması sebebiyle eleĢtirilere 

neden olmaktadır (Epstein ve Jermakowicz, 2010: 148).  Gerçeğe uygun değer 

kavramına; gerçeğe uygun değere dayalı değerlemedeki dalgalanmalar her zaman 
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Ģirketin finansal durumundaki değiĢimleri yansıtmaması, gerçeğe uygun değer her 

zaman Ģirketin gerçek iĢlemlerine dayanmaması ve varlıkların gerçeğe uygun 

değerlerinin belirlenmesi genellikle yüksek maliyetli bir süreç olması nedeniyle de 

eleĢtiriler getirilmiĢtir (Demir ve Bahadır, 2007: 70). 

Gerçeğe uygun değer muhasebesine;  yönetim tarafından yapılan çeĢitli 

öngörüler ve varsayımların yanlıĢ olabileceği ve fırsatçı ve dürüst olmayan yönetim 

tarafından kazanç sağlamak amacıyla yargı ve varsayımların manipüle edilmesinin 

söz konusu olmasından dolayı eleĢtiriler yöneltilmektedir (Özkan ve Terzi, 2009: 

19).  

C.GERÇEĞE UYGUN DEĞERĠN BELĠRLENMESĠ VE ġEREFĠYE 

AÇISINDAN ÖNEMĠ 

Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde 3 seviye belirtilmiĢ ve buna göre 

gerçeğe uygun değerin tespit edilmesi istenmiĢtir. Girdilerin esas alındığı üç 

seviyeden oluĢan hiyerarĢide, her bir seviyedeki girdilerin karakteristik özellikleri 

birbirinden farklıdır. Birinci seviyede çoğu durumda bu fiyatlar, varlık veya 

yükümlülüklerin değiĢiminde kullanılan cari fiyatın en iyi tahminini sağlar. Bundan 

dolayı böyle bir piyasanın olması halinde bu fiyatlar kullanılmalıdır. Ġkinci 

seviyede gözlemlenemeyen girdilerin kullanımı ise ikinci seviyeden sonra olup, bu 

tür veriler, varlık ve yükümlülüklerin fiyatlanmasında iĢletmenin piyasa 

katılımcılarından elde ettiği ekonomik verilerin analizini içermektedir. Üçüncü 

seviyede ise gerçeğe uygun değer hiyerarĢisi, gözlemlenemeyen girdiler yerine, 

gözlemlenebilir girdilerin kullanılmasına öncelik vermekle birlikte, gerçeğe uygun 

değerin tahmininde girdilerin ağırlığı dikkate alınarak, varlık ve yükümlülüklerin 

gerçeğe uygun değeri belirlenebilmektedir (Özkan ve Terzi, 2009: 40-41). 

Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi ile ilgili karĢılaĢılabilecek güçlüklerden 

birisi, iĢlem maliyetlerinin gerçeğe uygun değer belirlenirken dikkate alınıp 

alınmayacağı hususudur. IASB iĢlem maliyetlerinin varlık veya borçların bir 

özelliğinden daha ziyade iĢlemin bir özelliği olduğunu kabul etmektedir. Böylece, 

iĢlem maliyetleri gerçeğe uygun değerden ayrı olarak dikkate alınmalıdır. Gerçeğe 

uygun değerin belirlenmesi sırasında karĢılaĢılabilecek bir diğer güçlük ise 

piyasanın seçimidir. Çünkü, her varlık veya borcun aktif bir piyasası olmayacağı 

gibi özellikle finansal araçlar dıĢındaki varlıkların birden fazla piyasası ve 

dolayısıyla birden fazla değeri olabilir. Böyle durumlarda, gerçeğe uygun değerin 

hangi piyasada ortaya çıkan değer olacağı baĢlıca sorun olacaktır (Ulusan, 2008: 

140). 

ġerefiye, kazanılmıĢ net varlıkların gerçeğe uygun piyasa değerini aĢan satın 

alma fiyatı gerçekleĢtiğinde, bir iĢletme devir alındığında sadece muhasebe 

kayıtlarına aktarılır. Bu tanımlama, IASB tarafından kabul edilmiĢtir. IASB 

Ģerefiyenin, faydalı  ömrü boyunca amortismana tabi tutulacağını ifade etmiĢtir 

(Marshall, McManus ve Viele, 2004: 203). 
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Bir Ģirketin diğer Ģirketi satın alması durumunda varlıkların amortismanı, 

satın alan Ģirketin defter kayıtlarında gösterilmez. Ayrıca, Ģirketin satın 

alınmasında ve finansal tabloların konsolide edilmesinde, mevcut varlıklar, 

birleĢme tarihinde varlıkların konsolide edilerek kazanılması olarak görülmektedir. 

Uzun vadeli maddi olmayan duran varlıklar, gerçeğe uygun değere dayalı olarak 

birleĢme tarihinde hazırlanan konsolide bilançolarda gösterilmekte, ancak 

amortismanları hesaplamada gösterilmemektedir. BirleĢme tarihindeki hesaplanmıĢ 

amortismanlar bu varlıkların tarihi maliyetlerini yansıttığı için, birleĢme tarihindeki 

gerçeğe uygun değer, varlıkların konsolide değerlerine dayalı satın alma değerlerini 

gösterecektir (Baker, Lembke ve King, 2005: 162). 

ġirket iktisap edildiğinde Ģerefiyenin hesaplanması için; hisse senetlerinin 

ihraç edilmesi ya da devredilmesinde varlıkların gerçeğe uygun değeri ve hisse 

senetlerinin önceki sahiplerinin borçlarının gerçeğe uygun değeri ölçülmelidir. 

Hisse senetlerinin devredilmesinde, defter değerinden gerçeğe uygun değer farkı 

dikkate alındığında, iktisap  eden varlıkların gerçeğe uygun değerini yeniden test 

etmeli ve kâr yada zararı belirlemelidir (Ankarath, Mehta, Ghosh ve Alkafoji, 

2010: 311). IFRS’de ve FASB’nın 157 no.lu standardında gerçeğe uygun değerin 

ölçümü için; IFRS de gerçeğe uygun değer tanımının tutarlığı için tek bir dönem 

belirlenmeli, gözlemlenebilir piyasa düzeyine dayalı değerleme verilerinin gerçeğe 

uygun değerinin ölçülmesinde tekdüzen sağlamak ve gerçeğe uygun değer 

konusunda finansal tablo kullanıcılarına gerekli bilgi sunmak gerekir (Epstein ve 

Jermakowicz, 2010: 156).  

ġirket hisselerinin iktisap edilmesi durumunda, mevcut varlıkların ve 

borçların gerçeğe uygun değerinin defter değerini aĢması, konsolide edilmiĢ 

bilançoda Ģerefiye olarak gösterilmelidir. Örneğin, Ģirketin mevcut ortaklarının 

hisselerinin satın alma fiyatı 272.000 TL, hisse bölünmesi %80, mevcut varlıkların 

defter değeri 300.000 TL, defter değerinin gerçeğe uygun değeri aĢan kısmı 10.000 

TL ise Ģerefiyenin değeri aĢağıda hesaplandığı gibi 30.000 TL olarak 

raporlanmaktadır (Baker, Lembke ve King, 2005: 160). 

Mevcut Hisselerin Satın alma Fiyatı 272.000 

Hisse Bölünmesi 0,80 

Mevcut Varlıkların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 340.000 

Defter Değeri -300.000 

Gerçeğe Uygun Değeri 40.000 

Defter Değerinin Gerçeğe Uygun Değerini AĢan Kısmı -10.000 

ġerefiyenin Değeri 30.000 
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ġerefiye, iktisap edilen Ģirketin defter değerindeki belirlenebilir varlıkları ile 

borçlarının defter değerinin toplamı arasında farkı ve ödenen fiyat arasındaki fark 

olarak hesaplanmaktadır. Bu basit hesaplamayla Ģerefiye, iktisap edilen Ģirketin 

defter değeri olarak ekonomik karara az etki yapmasına rağmen, iktisap edilen 

Ģirketin ya da grubun varlıklarının tarihsel maliyetini belirlemeyle ilgilidir. Ġktisap 

edilmenin muhasebeleĢtirilmesinde Ģerefiye, iktisap edilen Ģirketin ya da grubun 

tarihsel maliyetini belirleyen varlıkların ve borçlarının gerçeğe uygun değerini 

değerlemek için iktisap edilen Ģirket için gereklidir. Böylece, maddi duran 

varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve net belirlenebilen varlıkların 

maliyetinin toplamı, muhasebe sisteminde belirlenebilen varlık ve borçlar arasında 

paylaĢtırılmalıdır (Lewis ve Pendrill, 2004: 377). 

 

D. TÜRKĠYE FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINDA 

ġEREFĠYE VE GERÇEĞE UYGUN DEĞER ĠLĠġKĠSĠ 

 

1.Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Açısından ġerefiyenin 

Ġncelenmesi 

Vergi Usul Kanunu’nun 282.maddesinde peĢtemallıklar olarak ifade edilen 

Ģerefiye kayıtlı değer ile değerlenmekte ve beĢ yıl içinde itfa edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, VUK 313.maddesine göre de değeri 700 TL’yı aĢmayan 

peĢtemallıklar istenirse doğrudan gider yazılabilmektedir. Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğinde de Ģerefiyenin maddi olmayan duran varlıklar 

grubunda gösterilerek 5 yıl içinde itfa edileceği hükmüne yer verilmiĢtir. 

ġerefiye, maddi olmayan duran varlık olup, amortismana tabi değildir. 

Amortisman yerine Ģerefiye, yıllık olarak değer düĢüklüğü testine tabi 

tutulmaktadır. ġerefiyenin kayıtlı değeri gerçeğe uygun değerini aĢmıyor ise, 

Ģerefiyede değer düĢüklüğü dikkate alınmaz. Ancak, Ģerefiyenin kayıtlı değeri 

gerçek değerini aĢıyor ise değer düĢüklüğü bu aĢan değere eĢit olarak 

kaydedilmektedir. Bu testin ayrıntıları ileri bir muhasebe dönemi için daha uygun 

olmasına karĢılık, varlıklarda değer düĢüklüğünün finansal tablolara etkisi açıklıkla 

ortaya konulabilir. Örneğin, bir iĢletme Ģerefiye değeriyle 450.000 TL değerle satın 

alındıktan 3 yıl sonra gerçeğe uygun değeri 270.000 TL olarak belirlenmiĢtir. Bu 

durumda varlıkların değer düĢüklüğünün finansal tablolarda etkisi 450.000-

270.000 = 180.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu varlıklardaki değer azalıĢı 

iĢletmenin Ģerefiyesinde 180.000 TL azalıĢa ve gelir tablosunda ise Ģerefiyenin 

varlıklarda değer düĢüklüğü giderlerinde de aynı azalıĢa yol açmıĢtır (Marshall, 

McManus ve Viele, 2004: 202). 

Genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine göre, Ģerefiye amortismana tabi 

değildir. Bunun yerine, Ģirketin her yıl Ģerefiyesinin satın alma değeri cari piyasa 
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değeriyle ölçülür. Eğer Ģerefiye değerinde artıĢ olmuĢ ise, değer artıĢı ile ilgili 

herhangi bir kayıt yapılmaz. Ancak, Ģerefiyenin değeri azalmıĢ ise, sonrasında 

Ģirketin Ģerefiye değerindeki azalıĢ kayda alınmaktadır (Horngren, Harrison ve 

Walter, 2005: 417). ġerefiye, çeĢitli ülkelerin muhasebe standartlarında birbirine 

benzer nitelikte tanımlanmıĢtır. Ancak, Ģerefiye kavramı, sadece varlıkların satın 

alınmasında oluĢan bir değer farkı olarak ifade edilmektedir. 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde 261 No.lu ġerefiye Hesabı 

için “bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç 

bedelle hesaplanan net öz varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların 

izlenmesinde kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi 

halinde, net defter değeri esas alınır” Ģeklinde açıklamaya yer verilmiĢtir. ġerefiye 

hesabı için hesaplanan değer, genellikle bir iĢletmenin devralınması halinde ortaya 

çıkmaktadır.  

TMS 8- Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve 

Hatalar Standardı’na göre, bir muhasebe politikasındaki değiĢiklik olduğu sürece, 

her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları uygulanması 

zorunludur. Bu çerçevede Ģerefiye’de meydana gelecek olası muhasebe politikaları 

ve muhasebe tahminlerindeki değiĢikliklerin iĢletmenin finansal tablolarında 

sunulması gerekir.  

TFRS 3: ĠĢletme BirleĢmeleri Standardı’nda ise Ģerefiye, satın alma bedeli 

ile edinilen iĢletmenin azınlık paylarının tutarı arasındaki fark olarak 

tanımlanmıĢtır. TFRS 3 Standardı’nda Ģerefiye tutarının, iktisap edenin iktisap 

oranı değil, ortaklık oranı %100’den az olsa bile hesaplama tüm iĢletme bazında 

yapılıp, muhasebeleĢtirilmesine izin verilmektedir. Bu yönteme ise, tam Ģerefiye 

adı verilmektedir. Ayrıca, TFRS 3 Standardı’nın 51.maddesine göre, iĢletme 

birleĢmesi sırasında ortaya çıkan Ģerefiye; maddi olmayan duran varlıklardan ayrı 

olarak muhasebeleĢtirilir. ĠĢletme birleĢmesi sırasında ortaya çıkan Ģerefiye her 

dönem sonu itibariyle veya gerekliyse TMS 36 Standardı hükümlerine göre değer 

düĢüklüğü testine tabi tutulmaktadır. Değer düĢüklüğü tespit edilir ise, Ģerefiyenin 

değeri düĢürülmektedir.  

ġerefiye konusunda muhasebe standartları ile ilgili düzenlemelere, SPK ve 

BDDK’ nın yayınladıkları muhasebe standartlarında da rastlanmaktadır. Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında Konsolide Mali 

Tablolar ve ĠĢtiraklerin MuhasebeleĢtirilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar” Hakkında 

XI seri, 21 no.lu tebliğinde pozitif Ģerefiye olarak konsolide bilançonun aktifinde 

ayrı bir kalemde gösterilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca 

Yayınlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine ĠliĢkin 6 sayılı tebliğde “Banka 

BirleĢmeleri ve Devirleri ile Bankalarca Ġktisap Edilen Ortaklıkların 

MuhasebeleĢtirilmesi” Standardında ise pozitif Ģerefiyenin aktifte Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar grubu içerisinde ve negatif Ģerefiyenin de yine Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar grubu içersinde (-) olarak gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
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ġerefiye hesabı, maddi olmayan duran varlık niteliği taĢımakla birlikte 

değerlemede TFRS 3 Ģirket BirleĢmeleri Standardı kapsamında maddi olmayan 

duran varlıklardan farklı ölçümlemeye tabi tutulmaktadır. Bu varlık kalemine ait 

amortisman uygulamasına 142 numaralı Finansal Muhasebe Standardı ile 2001 

yılında son verilmiĢtir. Görüldüğü gibi, Türkiye’de farklı standart ve düzenlemeler 

içerisinde Ģerefiye konusuna yer verilmiĢ ve bu düzenlemelerde muhasebe 

uygulamaları açısından özellikle değerleme hususunda bir tekdüzelilik 

sağlanamamıĢtır. Dolayısıyla Ģerefiye, çeĢitli finansal raporlama standartlarında 

benzer Ģekilde tanımlanmasına rağmen değerleme açısından Türk Vergi 

mevzuatları açısından farklılık göstermektedir. TFRS 3 Standardının 

54.maddesinde, Ģerefiyenin itfa edilmesine izin verilmemektedir. ġerefiye izleyen 

dönemlerde düzenli olarak değer düĢüklüğü testine tabi tutulmakta, varsa birikmiĢ 

değer düĢüklüğü karĢılığı indirildikten sonraki maliyeti ile değerlenmektedir.  

Yukarıdaki açıklamalarda, Ģerefiyeye iliĢkin amortisman uygulamasının sona 

erdiği belirtildi. Ancak, Ģimdiki uygulama ise sektör ortalamasının üzerindeki 

kârlılık tamamen ya da kısmen ortadan kalkması durumunda aktifler arasına 

kaydedilen Ģerefiye tutarı üzerinde düzeltmelere gidileceği Ģeklindedir. Net defter 

değeri, geri kazanılabilir değerden fazla olduğunda, net defter değeri ile gerçeğe 

uygun değer arasındaki fark gider yazılarak muhasebeleĢtirilecektir. Diğer bir 

Ģekilde ifade edecek olursak, Ģerefiyenin net defter değeri, gerçeğe uygun değere 

eĢit bir rakama gelinceye kadar azaltılacaktır (AkıĢık, 2003: 89).  

 

   2.TFRS 3 Açısından Gerçeğe Uygun Değer ve ġerefiye ĠliĢkisi 

ġerefiye, mevcut varlık ve borçların elde etme maliyetlerini temsil eden yeni 

mevcut hisse senetlerinin satın alma fiyatını göstermektedir. ġerefiye, iĢletme 

birleĢmesinde ve iktisabında ortaya çıkmaktadır. Ancak, Ģerefiye, amortismana 

konu olmamakta ve ekonomik ömrü boyunca varlıklarda değer düĢüklüğü 

olduğunda her yıl teste tabi tutulmakta ve maddi olmayan bir varlık olarak 

tanımlanmaktadır. ġerefiye TFRS 3 Standardında; edinilen iĢletmenin üstün 

kazanma gücüne bağlı olarak, alıcının edinen iĢletmenin bilançosundaki 

tanımlanabilir net varlıklarının ve borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerinde 

ödeme yaptığını varsaymaktadır (Walton ve Aerts, 2006: 314). ĠĢletmenin üstün 

kazanma gücü; ticari marka, müĢteri iliĢkileri, patentler, bilgi birikimi, üstün 

yönetim kadrosu, sosyal ve iĢ bağlantıları, iyi bir isim, var olan müĢteri portföyü ve 

iĢgücüyle ilgili maddi olmayan varlıklar sonucunda ortaya çıkmaktadır. ĠĢletmenin 

defter değeri ile piyasa fiyatı arasındaki fark olan net varlık olarak kaydedilen 

Ģerefiye, bu maddi olmayan varlıklar iĢletme satın alınmadan ya da birleĢmesi 

olmadan finansal tablolarda gösterilmemektedir (Catty, Vadron ve Isom, 2010: 

207). 
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Edinen iĢletmenin gelecek dönemlerde ekonomik faydalar sağlayacağı ve 

üstün kazanma beklentisi ile ödediği pozitif Ģerefiyenin iĢletmenin aktifinde yer 

alması, edinilen iĢletmenin tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerinin net 

gerçeğe uygun değerinin birleĢme maliyetini aĢması durumunda ortaya çıkan 

negatif Ģerefiyenin ise sonuç hesaplarında muhasebeleĢtirilmesi benimsenmiĢtir 

(Ersoy ve Buyruk, 2005: 21). Edinen iĢletme, negatif Ģerefiye olarak nitelenen 

tutarı sonuç hesaplarına yansıtma öncesinde, edinilen iĢletmenin varlık ve 

yükümlülüklerinin tespitini ve gerçeğe uygun değerlerinin ölçümü ile birleĢme 

maliyetinin ölçümünü yeniden gözden geçirmeli ve fazla ortaya çıkan negatif 

Ģerefiye tutarını sonuç hesaplarına aktarmalıdır. Negatif Ģerefiye, edinilen 

iĢletmenin tanımlanabilir varlıklar, yükümlülükler ve koĢullu yükümlülüklerinin 

gerçeğe uygun değerinin ölçülmesindeki hatalardan ortaya çıkabileceği gibi, söz 

konusu varlık ve yükümlülüklerin net gerçeğe uygun değerinin doğru olarak 

yansıtılmamıĢ olmasında da kaynaklanabilir. Ayrıca, muhasebe standartlarından 

kaynaklanan bir kurala bağlı olarak, edinilen iĢletmenin tanımlanabilir net 

varlıklarının gerçeğe uygun değerleri dıĢında bir tutarda ölçülmesi söz konusu 

olabilir (Alagöz ve Kağıtçı, 2009: 1210). 

ġerefiye, farklı muhasebe yöntemleri kullanarak iĢletmeler arasında finansal 

tabloların karĢılaĢtırılmasında önemli etki yapmaktadır. Böylece Ģerefiye, Ģerefiye 

hariç finansal tablolardaki finansal oranların karĢılaĢtırılması, Ģerefiye zararı veya 

Ģerefiyenin amortismanı hariç verilerinin kullanılarak faaliyet trendinin 

belirlenmesi, iĢletmenin iktisabında üstün kazanma gücü ve net varlıklarla iliĢkili 

satın alma fiyatının muhasebede dikkate alınarak gelecekte iĢletme birleĢmelerini 

değerlendirmektedir (Greuning, 2009: 62). 

TFRS 3 Standardı’nda Ģerefiye; iktisap eden iĢletmenin ortaklık oranı 

dikkate alınarak değil, tüm iĢletme için hesaplanır. Tüm iĢletme bazında 

hesaplanan Ģerefiye, ana ortaklık ve azınlık payı olarak ayrılarak raporlanır.  

ġerefiyenin hesaplanmasındaki bu önemli değiĢiklik finansal raporlama 

standartlarındaki gerçeğe uygun değerle değerleme yönündeki eğilimin 

göstergesidir.  Ġktisap edilen iĢletme, gerçeğe uygun değeri ile değerlenmekte ve bu 

değerle, iktisap edilen iĢletme tarafından raporlanmaktadır. Ġktisap edilen iĢletme, 

tüm iĢletme bazında gerçeğe uygun değeri ile değerlendirildiği için, azınlık payları 

da iĢletmenin gerçeğe uygun değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Söz konusu 

hesaplamada Ģerefiyenin dağıtımında toplam Ģerefiyenin hesaplanması, ana ortaklık 

payının hesaplanması ve toplam Ģerefiyeden ana ortaklık payı düĢülerek azınlık 

payı hesaplaması olmak üzere üç yol takip edilmektedir. Toplam Ģerefiye, 

iĢletmenin gerçeğe uygun değerinden net belirlenebilir varlıklarının indirilmesi 

suretiyle hesaplanır. Ana ortaklık payına düĢen Ģerefiyenin hesaplanması için, 

iktisap edenin elde ettiği ortaklık payının, gerçeğe uygun değerinden, iktisap edilen 

iĢletmenin net belirlenebilir varlıklarından iktisap edene düĢen pay çıkarılmaktadır. 

Azınlıklara düĢen Ģerefiye payı ise, toplam Ģerefiyeden, ana ortaklığa düĢen 
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Ģerefiye tutarının indirilmesiyle hesaplanmaktadır (Örten, Kaval ve Karapınar, 

2009: 708-709).  

ĠĢletme birleĢmelerinin muhasebeleĢtirilmesi sürecinde ilk yapılması 

gereken, iĢletme birleĢme maliyetinin ve edinilen iĢletmeye ait tanımlanabilir 

varlıklar ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin ölçülmesi ve 

belirlenmesidir. Edinilen iĢletmenin tanımlanabilir varlıkları, yükümlülükleri ve 

koĢullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinin veya birleĢme maliyetinin 

sadece geçici olarak belirlenebilmesi nedeniyle, birleĢmenin gerçekleĢtiği dönemin 

sonunda birleĢmenin ilk kez muhasebeleĢtirilmesinde yapılmak zorundaysa, edinen 

iĢletme söz konusu geçici değerler üzerinden birleĢme iĢlemini muhasebeleĢtirir. 

Edinen, ilk kez muhasebeleĢtirilmenin tamamlanabilmesi için bu geçici değerlerle 

ilgili olarak düzeltme kaydı yapabilir. Düzeltme gerektiren bir durum tespit 

edildiğinde bu düzeltmenin, gerek varlık veya yükümlülük tutarı üzerindeki etkisi, 

gerekse hesaplanan Ģerefiye veya varsa kâr/zarar üzerindeki etkisi ayrı ayrı ele 

alınmalıdır. 

TFRS 3 Standardı’nın 33. maddesine göre, edinen iĢletme, Ģerefiyenin 

tutarını, transfer edilen öz kaynak paylarının birleĢme tarihindeki gerçeğe uygun 

değeri yerine edinilen iĢletmenin öz kaynak paylarının birleĢme tarihindeki gerçeğe 

uygun değerini kullanarak belirler. Herhangi bir bedelin transfer edilmediği iĢletme 

birleĢmelerinde, Ģerefiyenin tutarını belirlemek için edinen iĢletme, transfer edilen 

bedelin birleĢme tarihindeki gerçeğe uygun değeri yerine, bir değerleme tekniği 

kullanılarak belirlenmiĢ edinilen iĢletmedeki payının birleĢme tarihindeki gerçeğe 

uygun değerini kullanır.  

TFRS 3 Standardı’nın EK B Uygulama Rehberi’nde Ģerefiyenin veya 

pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazancın ölçülmesine yer verilmiĢtir. Edinen 

iĢletme; bir bedel transfer edilmeksizin gerçekleĢen bir iĢletme birleĢmesinde, 

Ģerefiyenin veya pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazancın ölçülmesi için 

transfer edilen bedelin edinme tarihli gerçeğe uygun değeri yerine edinilen 

iĢletmedeki payının edinme tarihli gerçeğe uygun değerini koymalıdır. Edinen 

iĢletme edinilen iĢletmedeki payının edinme tarihli gerçeğe uygun değerini, içinde 

bulunulan duruma uygun olan veya uygulanması için yeterli veri bulunan bir veya 

daha fazla değerleme tekniği kullanarak ölçmelidir. Birden fazla değerleme 

tekniğinin kullanılması durumunda, edinen iĢletme söz konusu tekniklerin 

sonuçlarını kullanılan girdilerin ihtiyaca uygunluk ve güvenilirlikleri ile mevcut 

verilerin kapsamını göz önünde bulundurarak değerlendirmelidir.     

ĠĢletme birleĢmesinde elde edilen Ģerefiye, TMS 36 Standardına göre, 

bireysel olarak tespit edilmeleri ve ayrı olarak muhasebeleĢtirilmeleri imkanı 

olmayan varlıklardan beklenen gelecekteki ekonomik yararlar için devralan 

tarafından yapılan ödemeyi ifade eder. ġerefiye, diğer varlıklardan veya varlık 

gruplarından bağımsız olan nakit akıĢları yaratmaz ve genellikle birden fazla nakit 

yaratan birimin nakit akıĢına katkıda bulunur. ġerefiye bazen, zorunlu olarak 
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bireysel nakit yaratan birimlere değil, sadece nakit yaratan birimler grubuna 

dağıtılabilir.  

Söz konusu açıklamalar çerçevesince, Ģerefiyenin hesaplanmasına ve 

dağıtımına ait sayısal bir örnekle açıklayalım. Örnek olarak, AKIN iĢletmesi, 

ERTÜRK A.ġ.’nın % 80’ini temsil eden hisse senetlerini 20.12.2010 tarihinde 

5.250.000. TL’den satın almıĢtır. ĠĢletmenin gerçeğe uygun değeri ise 6.250.000. 

TL’dir. Satın alma tarihi itibariyle, ERTÜRK A.ġ.’nın belirlenebilir varlıklarının 

ve kaynaklarının gerçeğe uygun değerleri sırasıyla 7.000.000. TL ve 2.500.000. 

TL’dir. ġerefiyenin hesaplanması ve dağıtımı aĢağıdaki gibi hesaplanır. 

 

ġerefiyenin Hesaplanması TL 

ĠĢletmenin Gerçeğe Uygun Değeri 6.250.000 

Net Belirlenebilir Varlıklar(7.000.000-2.500.000=4.500.000. TL) -     4.500.000 

ġerefiye Tutarı 1.750.000 

ġerefiyenin Dağıtım 

 Ana Ortaklık ġerefiye Payı 

 Ana Ortaklık Payının Gerçeğe Uygun Değeri 5.250.000 

Net Belirlenebilir Varlıklardan Ana Ortaklığa DüĢen Pay -     3.600.000 

(4.500.000x0,80=3.600.000 TL) 

 Ana Ortaklık ġerefiye Payı 1.650.000 

Azınlık ġerefiye Payı 

 ġerefiye Tutarı 1.750.000 

Ana Ortaklık ġerefiye Payı - 1.650.000 

Azınlık ġerefiye Payı 100.000 

 

3.TMS 12 Açısından ġerefiye  

ġerefiye, iĢletmelerin devralınması esnasında, iĢletme için ödenen bedelle 

gerçeğe uygun piyasa değeri ile net varlıklarının değeri arasındaki pozitif farktır. 

Kaliteli üretim yapma niteliği, iĢletmenin kuruluĢ yeri ve Ģöhreti gibi faktörler 

Ģerefiyenin niteliğini belirten önemli değer unsurlarıdır (Edmands vd., 2007: 220).  

ĠĢletme birleĢmelerinde, varlıkların veya yükümlülüklerin konsolide 

bilançoya gerçeğe uygun değerleriyle alınmaları sonucunda defter değerleri ile 
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vergiye esas değerleri arasında oluĢan geçici farklar nedeniyle ertelenmiĢ vergiler 

oluĢabilecektir. ĠĢletme birleĢmelerinde oluĢan bu ertelenmiĢ vergiler ise 

birleĢmede dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, bu ertelenmiĢ vergiler birleĢme 

sırasında oluĢan Ģerefiyeyi etkilemektedir. Ancak, bu durum iĢletme 

birleĢmelerinde oluĢabilecek ertelenmiĢ vergilerin muhasebeleĢtirilmesine engel 

değildir. TMS-12 “Gelir Vergileri” Standardına göre ise Ģerefiyenin 

muhasebeleĢtirilmesi sırasında ortaya çıkan ertelenmiĢ vergi borcu 

muhasebeleĢtirilememektedir (Kırlıoğlu ve ġiĢman, 2010: 78). 

ĠĢletme birleĢmeleri sırasında Ģerefiye oluĢtuğu durumlarda; Ģerefiyelerin 

itfası ile ilgili muhasebe standartları ve vergi mevzuatının farklı hükümler içermesi 

halinde Ģerefiyenin defter değeri ile sıfır olan vergiye esas değeri arasındaki fark 

vergilendirilebilir bir geçici fark olacaktır. Ancak, TMS-12 “Gelir Vergileri” 

Standardı, bu vergilendirilebilir geçici farklar nedeniyle ortaya çıkan ertelenmiĢ 

vergi borcunun muhasebeleĢtirilmesine izin vermemektedir. Çünkü standarda göre 

Ģerefiye bir kalan tutar olarak hesaplanır ve eğer ertelenmiĢ vergi borcu 

muhasebeleĢtirilecek olursa bu durum Ģerefiyenin defter değerinin artmasına neden 

olacaktır (TMS 12: 15-21). 

Ayrıca, Ģerefiyenin ilk muhasebeleĢtirilmesinde ortaya çıktığı için 

muhasebeleĢtirilmemiĢ olan ertelenmiĢ vergi borcunda sonraki dönemlerde 

meydana gelen azalmalar da, ertelenmiĢ vergi borcu Ģerefiyenin ilk 

muhasebeleĢtirilmesi nedeniyle ortaya çıktığı için muhasebeleĢtirilmez. ġerefiye ile 

ilgili vergilenebilir geçici farkların ertelenmiĢ vergi borçları ancak Ģerefiyenin ilk 

muhasebeleĢtirilmesi esnasında doğmamıĢ olmaları koĢuluyla muhasebeleĢtirilir 

(TMS 12:21-A-B). 

Standartta yer alan hükümler dikkate alındığında Ģerefiyenin ilk 

muhasebeleĢtirilmesi sırasında ortaya çıkan vergiye tabi geçici farklar nedeniyle 

ertelenmiĢ vergi borcu muhasebeleĢtirilemez. Ancak iĢletme birleĢmesinde ortaya 

çıkan Ģerefiyenin defter değerinin vergiye esas değerinden düĢük olması 

durumunda, söz konusu fark bir ertelenmiĢ vergi varlığına neden olur. 

Kullanılabilir geçici farklara karĢı vergilendirilebilir mali kâr kullanılabilir olduğu 

sürece, Ģerefiyenin daha önceki muhasebeleĢtirilmesinde ortaya çıkan söz konusu 

ertelenmiĢ vergi varlığı iĢletme birleĢmesinin bir parçası olarak muhasebeleĢtirilir 

(TMS 12: 32-A). Standard’daki hükümler dikkate alındığında; iĢletme 

birleĢmelerinde oluĢabilecek geçici farklar nedeniyle ortaya çıkacak olan 

ertelenmiĢ vergiler iĢletme birleĢmesinin bir parçası olarak muhasebeleĢtirilecektir. 

Ancak birleĢmede oluĢan pozitif Ģerefiyenin ilk defa muhasebeleĢtirilmesi 

sırasında, Ģerefiyenin itfasına iliĢkin standart hükümleri ile vergi mevzuatının farklı 

hükümler içermesi halinde ise oluĢabilecek ertelenmiĢ vergi borcu 

muhasebeleĢtirilemeyecektir. 

TFRS-3 “ĠĢletme BirleĢmeleri” Standardı uyarınca, bir iĢletme, elde etme 

tarihinde, belirlenebilen varlık olarak TMS-12 “Gelir Vergileri” Standardı’nda yer 
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alan muhasebeleĢtirme kriterlerinin yerine gelmesi koĢuluyla ertelenmiĢ vergi 

varlığı veya belirlenebilen borç olarak ertelenmiĢ vergi borcu muhasebeleĢtirir. 

BaĢka bir deyiĢle, bu ertelenmiĢ vergi varlıkları veya borçları Ģerefiyeyi, elde 

etmenin maliyetinin devralınan Ģirketin tanımlanabilen varlıklarının net gerçeğe 

uygun değerlerinin, borçlarının ve koĢullu borçlarının toplamını aĢan kısmını 

etkiler. Ancak, bir iĢletme Ģerefiyenin ilk muhasebeleĢtirilmesinden kaynaklanan 

ertelenmiĢ vergi borcunu muhasebeleĢtirmez. 

 

4. TMS 36 Açısından ġerefiye ve Nakit Yaratan Birimler 

Nakit yaratan bir birim TMS 36 standardının 6.maddesinde, diğer varlıkların 

veya varlık gruplarının nakit giriĢlerinden büyük ölçüde bağımsız nakit giriĢleri 

yaratan tanımlanabilir en küçük varlık grubu olarak ifade edilmiĢtir.  

ġerefiye, maddi olmayan duran varlıklar için yıllık olarak test edilmektedir. 

Ancak, Ģerefiye diğer varlıklardan bağımsız nakit akımı yaratamadığından tek 

baĢına değer düĢüklüğü testine tabi tutulmaz. Değer düĢüklüğü testi yapılabilmesi 

için, Ģerefiyenin elde edildiği tarihten itibaren birleĢmenin sinerjisinden yarar 

sağlaması beklenen nakit yaratan birim veya birimlere dağıtılması gerekir. 

ġerefiye, dolayısıyla Ģerefiyenin dağıtılacağı nakit yaratan birim veya birimler 

grubu, her yıl değer düĢüklüğü incelemesine tabi tutulur (Ankarath vd., 2010: 211). 

ġerefiyede değer düĢüklüğü, Ģerefiyenin gerçeğe uygun değeri ile defter değeri 

arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. ġerefiyede değer düĢüklüğü hesaplaması 

kolay olmamakla birlikte, değer düĢüklüğü sadece gerçeğe uygun değer ile defter 

değeri arasındaki fark da değildir. Söz konusu hesaplama için maddi ve maddi 

olmayan duran varlıkların değerleme yöntemlerinin ve satın alım fiyatlarının ve 

bunların varlıklara dağılımının bilinmesi gerekir (Terzi, 2009: 107).  

ġerefiye, iĢletmenin iktisap tarihinde, ortak giriĢim, Ģarta bağlı mevcut 

borçlarının, yükümlülüklerinin ve tanımlanabilir varlıklarını gerçeğe uygun 

değerlerinin grup hisselerinin elde etme maliyetlerini aĢan kısmını ifade 

etmektedir. Mevcut ve ortak giriĢim aracılığıyla hisselerin elde edilmesinde 

Ģerefiye, maddi olmayan duran varlıkları kapsamaktadır. Ortak giriĢim amacıyla 

hisse senetlerinin elde edilmesinde ise Ģerefiye, yatırılan varlıkları göstermektedir. 

ġerefiye, maddi olmayan duran varlık olmakla birlikte, değer düĢüklüğü ve değer 

düĢüklüğü ile elde etme maliyeti arasındaki fark yıllık olarak test edilmektedir 

(Ankarath vd., 2010: 314). 

Bir varlığın değer düĢüklüğüne uğramıĢ olabileceğine iliĢkin bir belirtinin 

bulunması durumunda, söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. 

Söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarının tahmin edilmesinin mümkün 

olmadığı durumda, iĢletme varlığın ait olduğu nakit yaratan birimin geri 

kazanılabilir tutarını tespit eder. ġerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan birimin geri 

kazanılabilir tutarı, defter değerinden düĢük olduğu durumlarda bu değer 
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düĢüklüğü zararı muhasebeleĢtirilir. Nakit yaratan bir birimin değer düĢüklüğü 

zararı söz konusu birimin varlıkları arasında nasıl dağıtılmalıdır konusu ise 

önemlilik arz eden husustur. Nakit yaratan bir birimin değer düĢüklüğü zararı, söz 

konusu varlıkların defter değerini azaltmak için önce, nakit yaratan birime veya 

nakit yaratan birim grubuna dağıtılan Ģerefiyenin değerini azaltacak Ģekilde; ve 

sonra, ilgili birimin diğer varlıklarına, her bir varlığın defter değeri oranında 

dağıtılmalıdır. Değer düĢüklüğünün konusunun kalmadığı veya azaldığı yönünde 

bir belirtinin bulunması halinde, geri kazanılabilir değer yeniden tespit edilir.  

 ġerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan bir birimin yıllık değer düĢüklüğü 

testi, her yıl aynı zamanda olmak koĢuluyla, bir yıllık dönemin herhangi bir 

zamanında yapılabilir. Farklı nakit yaratan birimler, farklı zamanlarda değer 

düĢüklüğü testine tabi tutulabilir. Ancak, Ģerefiyenin bir kısmının veya tamamının, 

cari yıllık dönemde gerçekleĢen bir iĢletme birleĢmesinde elde edilen nakit yaratan 

bir birime dağıtılmıĢ olması durumunda, söz konusu birim cari yıllık dönemin 

bitiminden önce değer düĢüklüğü testine tabi tutulur.  

 

5.TMS 36’ya Göre ġerefiyeye ĠliĢkin Değer DüĢüklüğü ve  

MuhasebeleĢtirilmesi  

 ġerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan birimdeki varlıklarda değer düĢüklüğü 

belirtisi ortaya çıkarsa, ilk olarak Ģerefiye hariç tutularak ilk bu varlıklar, sonra 

ilgili nakit yaratan birim, daha sonra da nakit yaratan birim grubu olarak test edilir 

ve değer düĢüklüğü zararı kaydedilir. ġerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan bir 

birimin değer düĢüklüğü testinde dikkat edilecek bir baĢka husus da birleĢmedeki 

toplam Ģerefiyedeki azınlık paylarının hesaplara dahil edilmemesi gereğidir. 

ġerefiye sadece ana ortaklığın payına göre kaydedildiği için, değer düĢüklüğü 

zararı ana ortaklık ve azınlık payı arasında paylaĢtırılır ve sadece ana ortaklığa 

düĢen değer düĢüklüğü Ģerefiye değer düĢüklüğü zararı olarak kaydedilir (Aksu, 

2007: 942).   

ġerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan birimi oluĢturan varlıkların değer 

düĢüklüğü açısından, Ģerefiyeyi ihtiva eden birimle aynı zamanda test edilmeleri 

durumunda, Ģerefiyeyi ihtiva eden birimden önce teste tabi tutulurlar. Benzer 

Ģekilde,  Ģerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan birimler grubunu oluĢturan birimlerin, 

değer düĢüklüğü açısından Ģerefiyeyi ihtiva eden birim grubu ile aynı zamanda test 

edilmeleri durumunda, nakit yaratan birimler Ģerefiyeyi ihtiva eden birim 

grubundan önce teste tabi tutulurlar. ġerefiyenin dağıtıldığı bir nakit yaratan 

birimin değer düĢüklüğü testinin yapılması sırasında, Ģerefiyeyi ihtiva eden 

birimdeki bir varlığın değer düĢüklüğüne uğramıĢ olabileceğine iliĢkin bir belirti 

ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, iĢletme, Ģerefiyeyi ihtiva eden nakit yaratan 

birimden önce ilgili varlığı değer düĢüklüğü açısından test eder ve varsa, önce söz 

konusu varlığın değer düĢüklüğü zararını muhasebeleĢtirir.  



56                                                         AKGÜN 
 

 TMS 36 standardı, Ģerefiyeye iliĢkin olarak muhasebeleĢtirilen değer 

düĢüklüğü zararının daha sonraki bir dönemde iptal edilmesine veya azaltılmasına 

izin vermez. Bir iĢletme, Ģerefiyeden baĢka bir varlık için önceki dönemlerde 

ayrılmıĢ değer düĢüklüğü zararının bundan böyle mevcut olmayacağı veya azalmıĢ 

olabileceği yönünde bir belirti olup olmadığını her raporlama tarihinde 

değerlendirir.  Böyle bir belirtinin olması durumunda, iĢletme, ilgili varlığın geri 

kazanılabilir tutarını tahmin eder. ġerefiye haricinde, bir varlık için önceki 

dönemlerde muhasebeleĢtirilen bir değer düĢüklüğü zararı, sadece anılan varlığın 

geri kazanılabilir tutarının belirlenmesinde kullanılan tahminlerde, son değer 

düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesinden bu yana herhangi bir değiĢiklik 

meydana gelmiĢ olması durumunda iptal edilir.  

  ġerefiye haricindeki bir varlığın defter değerinde, önceki 

dönemlerde ilgili varlık için değer düĢüklüğü muhasebeleĢtirilmemiĢ olsaydı 

ulaĢacağı defter değerinin üzerindeki bir artıĢ, yeniden değerlemedir. Böyle bir 

yeniden değerlemenin muhasebeleĢtirilmesinde, iĢletme varlığın tabi olduğu 

Standardı uygular.  

Yeniden değerlenmiĢ bir varlığın değer düĢüklüğü zararının iptali, TMS 16 

Standardına göre yeniden değerleme artıĢı olarak dikkate alınır. Yeniden 

değerlenmiĢ bir varlığın değer düĢüklüğü zararının iptali, doğrudan, yeniden 

değerleme fazlası adı altında öz kaynağa alacak kaydedilir. Ancak, iptal edilen 

değer düĢüklüğü zararının, yine aynı yeniden değerlenmiĢ varlık ile ilgili olarak 

daha önce kâr veya zararda muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararına isabet 

eden bölümü, kâr veya zararda muhasebeleĢtirilir. ġerefiye hariç, nakit yaratan bir 

birime iliĢkin olarak muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararının iptali; ilgili 

birimin varlıklarına, bu varlıkların defter değerlerine göre oransal olarak dağıtılır.  

Değer düĢüklüğü, Türkiye vergi mevzuatına göre gider olarak kabul 

edilmemektedir. Söz konusu değer düĢüklüğü nedeniyle ticari kâr ile mali kâr 

arasında geçici değil sürekli bir fark oluĢacaktır. Bu durumda Ģerefiye değer 

düĢüklüğü nedeniyle ertelenmiĢ vergi oluĢması söz konusu değildir. BaĢka bir 

ifadeyle, cari dönemde ticari kârın hesabında dikkate alınan bu değer düĢüklüğü  

mali kârın hesabında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alındığından 

vergi matrahında bir artıĢa neden olacak ve cari dönemde bu artıĢ nedeniyle ödenen 

vergi izleyen dönemlerde indirime konu olamayacaktır. Ayrıca, TMS-36 “ 

Varlıklarda Değer DüĢüklüğü” Standardı’na göre Ģerefiye değer düĢüklüğü 

karĢılığının iptali de mümkün değildir. Bu nedenle TMS/TFRS’ler açısından 

bakıldığında da Ģerefiye değer düĢüklüğü karĢılığı nedeniyle geçici değil sürekli bir 

fark oluĢacaktır (Kırlıoğlu ve ġiĢman, 2010: 82). 
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6. TMS 38 Açısından ġerefiye  

ġerefiye, Ģirkete yatırılan sermayenin ortalama geri dönüĢünü ortaya 

koyabilme yeteneğini düzenleyen değerleri gösteren maddi olmayan bir duran 

varlıktır. Bu durum, Ģirketin markasının tanınmıĢlığı, kaliteli üretim niteliği, iyi iĢçi 

iliĢkileri ve etkin yönetimi kapsayan unsurların birleĢiminin sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. ġerefiye, iĢletmenin satın alma fiyatı, kayıtlı net varlıklarının gerçeğe 

uygun değerinin üstünde Ģirkete ödemeye razı olunan değerini aĢması halinde 

ortaya çıkar (Ainsworth ve Denies, 2007: 463).  Böylece, Ģerefiye iĢletmenin 

bilanço kalemlerinde varlık olarak ifade edilecektir. Bu ilave ödemeyi ifade eden 

Ģerefiye, müĢteri iliĢkileri, çalıĢma becerileri, kaliteli üretim gibi yarar sağlayan 

maddi olmayan değerlerin kazanılmasından kaynaklanmaktadır. Sözü edilen bu 

bilanço kalemlerinin normal olarak ölçülmesi güçtür. Ancak, iĢletme uygun bir 

fiyatla satın alındığında, ödeme tutarı ölçme için temel unsur olarak kabul 

edilebilir. Ayrıca, Ģerefiye, bilançoda kayıtlı ve muhasebe varlıkları olarak dikkate 

alınabilir (Atrill ve McLaney, 2004: 34).  

TMS 38 Standardı’nın kapsamı içindeki bir kalem maddi olmayan duran 

varlık tanımına uymaz ise, onu elde etmek ya da iĢletme içinde yaratmak için 

katlanılacak harcamalar, oluĢtukları anda gider olarak muhasebeleĢtirilir. Ġlgili 

kalemin bir iĢletme birleĢmesi sırasında elde edilmiĢ olması durumunda, söz 

konusu kalem, elde etme tarihinde muhasebeleĢtirilen Ģerefiyenin bir parçasını 

oluĢturur.  

TMS 38 standardında maddi olmayan duran varlık tanımı, maddi olmayan 

duran varlığın Ģerefiyeden ayrı olarak belirlenebilmesini gerektirir. Bir iĢletme 

birleĢmesinde muhasebeleĢtirilen Ģerefiye, bir iĢletme birleĢmesinde elde edilen, 

bireysel olarak tespit edilmeyen veya ayrı olarak muhasebeleĢtirilmeyen diğer 

varlıklardan kaynaklanan gelecekteki ekonomik yararları ifade eden bir varlık 

olarak dikkate alınmıĢtır.  

Satın alma yoluyla ortaya çıkan Ģerefiyenin yanında, iĢletme içinde ortaya 

çıkan Ģerefiye de söz konusudur. TMS 38 standardında, Ģerefiye ister bir bedel 

ödenerek satın alınmıĢ olsun, isterse iĢletme içinde ortaya çıkmıĢ olsun iĢletme 

bilançosunda varlık olarak raporlanmamaktadır. Bu sebeple, TFRS’ye uygun 

bilançolarda Ģerefiye maddi olmayan duran varlıklar içinde sınıflanmaz. Ancak, 

tekdüzen hesap planında maddi olmayan duran varlıklar grubu içerisinde yer 

almaktadır. Ayrıca Ģerefiye, baĢka bir iĢletmenin öz kaynaklarının defter 

değerlerinin üzerinde bir bedel ödenerek satın alındığı veya iĢletme birleĢmesinin 

olması durumlarında ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bir bedel ödenmesi, vergi 

kanunlarına uygun olarak hesaplanması gereken kârdan indirim konusu 

yapılacağını gösterir.  
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 SONUÇ 

Gerçeğe uygun değer, bir varlığın satılması ile gerçekleĢecek olan fiyat veya 

bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için ödenecek olan bedeli ifade etmektedir. 

ĠĢletmenin satın alınmasında varlıklarının kayıtlı değeri ile tüm varlıklarının piyasa 

değeri arasındaki fark ise Ģerefiye olarak tanımlanır. ġerefiye bir iĢletme 

devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu iĢletmenin rayiç bedelle hesaplanan 

net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkı ifade etmektedir. ġerefiye 

hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas 

alınmaktadır. ġerefiye hesabı için hesaplanan değer, genellikle bir iĢletmenin 

devralınması halinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ģerefiye bir iĢletmenin iyi bir 

kuruluĢ yerinin olması, iyi bir Ģöhrete ve iĢ hacmine sahip olması ve rakip 

iĢletmelerden daha fazla kâr elde etmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkmaktadır. 

IFRS/TFRS 3 standardında Ģerefiyenin hesaplanmasında, alıĢ maliyetinin 

esas alınmasına son verilip, iĢletmenin gerçeğe uygun değerinin dikkate alınmasını 

zorunlu hale getirmiĢtir. TFRS 3 standardına göre Ģerefiye, iĢletmenin gerçeğe 

uygun değerinden net belirlenebilir varlıklarının indirilmesi suretiyle 

hesaplanmaktadır. TFRS 3 Standardı, Ģerefiyenin edinilen iĢletmenin üstün 

kazanma gücü sonucunda ortaya çıktığını ve gelecekte bu imkanı kullanarak 

kârlılığını artıracağını öngörmektedir. Bu sebeple TFRS 3 Standardı Ģerefiyenin bir 

varlık olarak kayıt edilmesini, sınırsız faydalı ömre sahip olduğundan amortismana 

tabi tutulmamasını benimsemiĢtir. TMS 36 Standardı ise Ģerefiyenin değer 

düĢüklüğü açısından test edilmesini öngörür. 

TMS-12 “Gelir Vergileri” Standardı’nda; iĢletme birleĢmelerinde 

oluĢabilecek geçici farklar nedeniyle ortaya çıkacak olan ertelenmiĢ vergiler 

iĢletme birleĢmesinin bir parçası olarak muhasebeleĢtirilir. Ancak, birleĢmede 

oluĢan pozitif Ģerefiyenin ilk defa muhasebeleĢtirilmesi sırasında, Ģerefiyenin 

itfasına iliĢkin standart hükümleri ile vergi mevzuatının farklı hükümler içermesi 

halinde ise oluĢabilecek ertelenmiĢ vergi borcu muhasebeleĢtirilmez. ErtelenmiĢ 

vergi varlıkları veya borçları Ģerefiyeyi, elde etmenin maliyetinin devralınan 

Ģirketin tanımlanabilen varlıklarının net gerçeğe uygun değerlerinin, borçlarının ve 

koĢullu borçlarının toplamını aĢan kısmını etkiler.  

TMS 36 Standardı’na göre iĢletme birleĢmesinde elde edilen Ģerefiye, 

bireysel olarak tespit edilmeleri ve ayrı olarak muhasebeleĢtirilmeleri imkanı 

olmayan varlıklardan beklenen gelecekteki ekonomik yararlar için devralan 

tarafından yapılan ödemeyi ifade eder. ġerefiye, diğer varlıklardan veya varlık 

gruplarından bağımsız olan nakit akıĢları yaratmaz, ve genellikle birden fazla nakit 

yaratan birimin nakit akıĢına katkıda bulunur. ġerefiye bazen, zorunlu olarak 

bireysel nakit yaratan birimlere değil, sadece nakit yaratan birimler grubuna 

dağıtılabilir. 
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TMS 38 Standardına göre Ģerefiye, esas itibariyle maddi olmayan duran 

varlık olarak aktifleĢtirme kriterlerini taĢımaz, çünkü diğer varlıklardan 

ayrıĢtırılabilir değildir ve onlardan ayrı olarak satılamaz. Bu sebeple TMS’lere 

uygun bilançolarda Ģerefiye maddi olmayan duran varlıklar içinde sınıflanmaz. 

Ancak, Türkiye’de Tekdüzen Hesap Planında Ģerefiye maddi olmayan duran 

varlıklar grubu içinde yer almaktadır. Ayrıca, Ģerefiyenin muhasebeleĢtirilmesi ve 

bilançoda gösterilmesi için bedelinin ödenmiĢ olması gerekir. TMS 38 

Standardı’na göre ister bir bedel ödenerek satın alınmıĢ olsun, isterse iĢletmede 

kendiliğinden oluĢsun bu durum değiĢmez. IFRS/TFRS’ye uygun bilançolarda 

Ģerefiye maddi olmayan duran varlıklar içinde sınıflanmayıp, maddi olmayan duran 

varlıklardan ayrı olarak bilançoda gösterilmesi tercih edilmektedir. Bunun nedeni 

ise IFRS/TFRS’de Ģerefiyenin amortisman ayırma uygulamasına son verilmesinden 

kaynaklanmaktadır.  
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