
       Nebim V3'ün TMS/TFRS Desteği, 

Nebim V3, Eylül 2012'de eklenen yeni özellikleri ve Kasım ve Ocak aylarında kullanıcıların hizmetine 
sunulması planlanan yeni geliştirmeler sayesinde Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) mali ve finans 
konularında beraberinde getirdiği yeni düzenlemeleri desteklemektedir. Nebim V3'e eklenen bu 
yenilikler, Nebim V3 kullanan firmaların Türkiye Finansal Raporlama Sistemi (TFRS) ile uyumlu 
Türkiye Muhasebe Standartları'nı (TMS) uygulamaları amacıyla geliştirilmektedir.  

Nebim'in Nebim V3 kullanıcıları için geliştirdiği TMS/TFRS yenilikleri ayrı bir uygulama olarak 
lisanslandırılmamakta olup, Nebim V3'ün Muhasebe uygulamasına dahil edilmiştir.  

Nebim V3'ün Muhasebe uygulamasını lisanslamış olan ve Winextra bakım anlaşması olan firmalar, 
Nebim V3'ün yeni versiyonları kapsamında sunulan TMS/TFRS yeniliklerinden ücretsiz olarak 
yararlanabilecek olup, versiyonları edinmek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler. Nebim 
Winextra bakım anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyonları satın almak ve Nebim Winextra 
bakım anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.  

Firmalar, yeni TTK'nın beraberinde getirdiği, TFRS uyumlu TMS'yi kendi ortamlarında uygulamak için 
mali işler ve raporlama alanında atmaları gereken adımları belirleyerek kendi ortamları için en uygun 
çalışma süreçlerini ve mali yöntemleri tespit etmelidir. Bu konuda firmalar, konu ile ilgili uygulama 
desteğini alacakları kendi YMM/SMM'lerinden ya da denetçilerinden elde edecekleri bilgiler 
doğrultusunda Nebim V3 ile sunulan yeni TMS/TFRS özelliklerini kullanabileceklerdir.  

Bu dokümanda Nebim V3'ün TMS/TFRS desteği ile ilgili yenilikler belirtilmiş olup, Nebim Winner'ın 
konu ile ilgili yenilikleri ayrı bir dokümanda anlatılmaktadır.  

       Nebim V3'ün TFRS Uygulamaları 

Nebim V3'ün Eylül versiyonunda konu ile ilgili olarak geliştirilen yenilikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

Defterlerin Türkiye Finansal Raporlama Standardı'na (TFRS) göre mi yoksa Vergi Usul Kanunu'na 
(VUK) göre mi tutulacağı konusunda, yayınlanan son tebliğe göre, defterler VUK çerçevesinde 
tutulmaya devem edilip raporlama dönemlerinde TFRS'ye uygun düzeltme kayıtları girişi yapılarak 
raporlama gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  

Bunu sağlamak üzere, Nebim V3'ün Eylül versiyonunda, Muhasebe Fiş Kayıtları programına TFRS 
Düzenleme Fişi Kayıtları girilebilmesi için "TFRS Düzenleme Fişi" fiş tipi eklenmiştir. Bu program ile 
TFRS ve TMS ile ilgili düzeltme kayıtları girilebilecektir.  

 
 

Muhasebe'de alınacak Mizan, Bakiye, Fiş Kontrol Listesi gibi raporlarda TFRS Düzeltme Fişlerinin 
dahil edilerek raporlanması ya da dahil edilmeden raporlanabilmesi için filtreye Fiş Tipi alanına "TFRS 
Düzeltme Fişi" sınırlaması eklenmiştir.  

 
 

Finansal Tabloların Sunuluşu (TMS 1) standartlarına göre muhasebe uygulamasında Bilanço ve Gelir 
tablosunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu uygulamalarda; "TFRS Düzeltme Fişi Dahil Edilsin / 
Edilmesin" seçeneği ile Vergi Usul Kanuna (VUK) göre veya TFRS'ye göre düzeltilmiş kayıtları içeren 
Gelir Tablosu ve Bilanço raporlarının alınabilmesi sağlanmıştır.  
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Yevmiye Defteri, Büyük Defter gibi yasal defterler Vergi Usul Kanuna (VUK) göre döküleceği için 
TFRS Düzeltme Fişlerine yevmiye no oluşturulmaması ve bu defterlerde çıkmaması sağlanmıştır.  

Nebim V3'ün TMS/TFRS desteği ile ilgili olarak önümüzdeki aylarda sunulması planlanan yenilikler 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

 Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) işlemlerinin "Genel Muhasebe" uygulamasında tek bir 
menü altında toplanması;  

 TMS 2: "Alış ve Satışların Peşine İndirgenmiş Verilerini Oluşturması" ile ilgili geliştirmeler sayesinde 
vadeli faturalardaki vade günlerine göre faiz hesaplamalarının yapılması, peşine indirgenecek 
değerlerin bulunması ve bunlara ilişkin TFRS muhasebe düzeltme kayıtlarının oluşturulmasının 
sağlanması;  

 Dönem sonu envanterin TMS 2'ye göre düzeltilebilmesi için Satılan Malın Maliyeti (SMM) yazılımının 
güncellenmesi; "Satışları TFRS'ye göre maliyetlendir" uygulamasının TFRS'ye göre çalışacak şekilde 
düzenlenmesi, mal alış ve satış değerleri peşine indirgendikten sonra maliyet hesaplanması ve peşine 
indirgenmiş değerler üzerinden tekrar maliyetlendirmenin sağlanması;  

 TMS 2'ye göre dönem sonu stok değerlemesinin net gerçekleşebilir değer ile yapılmasını sağlamak 
için stok değer düşüklüğü hesaplama programlarının hazırlanması ve oluşan değerler üzerinden TFRS 
muhasebe düzeltme kayıtlarının oluşturulmasının sağlanması;  

 Maddi Duran Varlıklar ( TMS 16) Standardı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar (TMS 38) standardı ile 
ilgili sabit kıymet amortisman ayrılması işlemlerinin Vergi Usul Kanununa (VUK) göre 
gerçekleştirilmesi, TFRS düzeltme kayıtlarının oluşturulması ve muhasebeleştirilmesi le ilgili 
geliştirmeler;  

 TMS 18'e göre dönem sonlarında vadeli veya peşin fiyatına vadeli, mal veya hizmet satışının gerçeğe 
uygun değeri ile ölçülerek değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili geliştirmeler;  

 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardına (TMS 19) göre çalışan personelin kıdem tazminatının 
hesaplanması, TFRS düzeltme kayıtlarının oluşturulması ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili geliştirmeler.  

Nebim, yazılımlarına TMS/TFRS düzenlemeleri ile ilgili olarak eklediği yenilikleri güncel mevzuata 
uygun olarak hazırlamaktadır. İleride çıkabilecek yeni yönetmelik ve talimatlar Nebim tarafından 
değerlendirilip yazılımlarda gerekli düzenlemeler dikkate alınacaktır.  
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