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KOBİ Nedir? 

-Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve 

-Dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan 

işletmelerdir. 

Başka bir ifadeyle halka açık şirketler, bankalar ve sigorta şirketleri 

dışında kalan küçük-orta-büyük ölçekli tüm işletmeler bu 

standardın kapsamına girmektedirler. 

Bir ana ortaklık TFRS tam seti uygulasa bile bağlı ortaklık kamuya 

hesap verme yükümlüsü değilse KOBİ TFRS’yi uygulayabilir. 
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Yasal Defterler Hangi Standartlara Göre 

Tutulacak?  
   

   Yeni TTK’na göre her tacir ticari defterlerini UFRS’ye 

uyarlanmış Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) 

uygun biçimde tutmakla yükümlüdür. 

 

 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu) işletmelere ve sektörlere göre TMS’ye 

uyarlanmış UFRS’den farklı düzenlemeler 

getirebilecektir. (YTTK Md.88/3)   
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Yasal Defterler Hangi Standartlara Göre 

Tutulacak?  

   

   

 

 

-Uygulamada yasal defterler; bankalar, sigorta şirketleri ve aracı 

kuruluşlar haricinde VUK hükümleri gereği, yürürlükteki 

“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”nde öngörülen Tek 

Düzen Hesap Planı çerçevesinde tutulmaktadır.  

-Halka açık şirketler İMKB’ye sundukları finansal tablolarını 

haricen hazırlamaktadırlar. 

-TMS/TFRS’ye uygun Hesap Planı henüz güncellenmemiştir. 

-KOBİ TFRS’ye uygun Hesap Planı güncelleninceye kadar finansal 

tablolar haricen KOBİ TFRS’ye dönüştürülecektir.  
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Kavramlar ve Genel İlkeler  

   

   

 

 

- KOBİ finansal tablolarının amacı; bir işletmenin finansal durumu, 

faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar 

almada yardımcı olacak bilgileri sağlamaktır. 

 -Finansal tablolar yöneticilerin performansları ile ilgili hesap 

verilebilirlik düzeylerini gösterir. 

-Finansal tablolar; anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, önemliliği esas 

alan, güvenilir, özün önceliğini esas alan, ihtiyatlı, içeriğindeki 

bilgilerin tam olduğu, karşılaştırılabilir, zamanında sunulmuş ve 

fayda-maliyet dengesi gözetilerek hazırlanmış olmalıdır. 
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Kavramlar ve Genel İlkeler  

   

   

 

 

-Finansal tablolar işletmenin sürekliliği varsayımı ile sunumda 

tutarlılık ve karşılaştırmalı olma ilkelerine göre hazırlanmalı ve 

sunulmalıdır.  

-Tam bir finansal tablo setinin yılda en az bir defa sunulması 

gerekir. 

-Benzer kalemlerden oluşan her bir önemli sınıf ayrı olarak sunulur. 

Kullanıcıların ekonomik kararlarını etkileyebilen kalemlerin ihmal 

edilmesi veya yanlış raporlanması önemli kabul edilir. 
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Tam Bir Finansal Tablo Seti  

   

   

 

 

-Finansal Durum Tablosu 

-Kapsamlı Gelir Tablosu (veya Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir 

Tablosu) 

-Özkaynak Değişim Tablosu 

-Nakit Akış Tablosu 

-Dipnotlar 

Yukarıdaki tablolar arasında bir önemlilik sırası yoktur. 
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Finansal Tabloların Niteliğine İlişkin Bilgiler  

   

   

 

 

-Raporlayan işletmenin ticaret ünvanı. 

-Finansal Tablolar tek bir işletmeye mi ait yoksa, bir işletmeler 

grubuna mı ait? 

-Raporlama tarihi, dönemi. 

-Kullanılan para birimi. 

-Yuvarlama yapılmışsa düzeyi. 

-İşletmenin ikametgahı ve yasal statüsü, kurulduğu ülke ve kanuni 

merkez adresi, esas faaliyet yeri dipnotlarda açıklanır. 

-Faaliyet gösterilen alanlar ve esas faaliyetlerin niteliği dipnotlarda 

açıklanır. 
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Finansal Tabloların Niteliğine İlişkin Bilgiler  

   

   

 

 

 

-Bu standart KOBİ’lerin bölümlere ilişkin finansal raporu, hisse 

başına kazanç bilgisi veya ara dönem finansal raporu sunmalarına 

ilişkin bir hüküm içermemektedir. 

-Bu hususlara ilişkin açıklamada bulunan işletmeler sözkonusu 

bilgilerin hazırlanma ve sunulma esaslarını belirtmek 

durumundadırlar. 
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Finansal Durum Tablosu  

   

   

 

 

-Bir işletmenin finansal durumu, işletmeye ait finansal durum 

tablosunda yer alan varlık, borç ve özkaynakların belirli bir tarih 

itibariyle birbirleriyle olan ilişkilerini gösterir. 

-Varlıklar, geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan 

ve halihazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye 

ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir. 

-Borçlar, geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve 

ödenmesi/ifası durumunda, ekonomik fayda içeren değerlerin 

işletmeden çıkışına neden olacak olan mevcut yükümlülüklerdir. 

-Özkaynaklar, işletmeye ait tüm borçların işletme varlıklarından 

indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki paylardır.    
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Finansal Durum Tablosu  

   

   

 

 

Varlıklar 

Bir varlığın gelecekteki ekonomik faydası, nakit  ve nakit benzeri 

varlıkların işletmeye doğru akmasına doğrudan yada dolaylı olarak 

katkı sağlama potansiyelidir. 

-Arsa, arazi, bina, tesis ve makineler gibi birçok varlık fiziki bir 

şekle sahiptir. Bazı varlıkların fiziki şekli bulunmaz. 

-Varlığın yasal olarak sahibi olmak şart değildir. Kiralanan bir 

mülkten elde edilmesi beklenen faydalar işletmenin kontrolünde ise 

ilgili mülk işletmeye ait bir varlığı ifade eder. 
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Finansal Durum Tablosu  

   

   

 

 

Borçlar 

-Borçlar işletmenin belirli bir şekilde hareket etmesi yada 

davranmasını gerektiren mevcut bir yükümlülük içerir. Yükümlülük 

yasal bir durumdan veya zımni bir kabulden de doğmuş olabilir. 

-Mevcut bir yükümlülüğün yerine getirilmesi genellikle nakit 

ödenmesi, diğer varlıkların transfer edilmesi, hizmet sunulması, bir 

yükümlülüğün diğer bir yükümlülükle değiştirilmesi yada 

yükümlülüğün özkaynağa dönüştürülmesini içerir. 

Özkaynaklar    

-Muhasebeleştirilmiş varlıklar toplamından muhasebeleştirilmiş 

borçlar toplamının çıkarılmasından sonra kalan tutardır. Kendi 

içerisinde alt sınıflara ayrılabilir.    
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Finansal Durum Tablosu  

   

   

 

 

Varlık, Borç  ve Gelir-Gider Kalemlerinin Finansal Tablolara Alınması 

-İlgili kalemin ileride işletmeye ekonomik yarar sağlaması veya işletmeden 

ekonomik yarar çıkışına neden olması olası olmalıdır. 

-Sözkonusu kalemin maliyeti veya değeri güvenilir biçimde ölçülebilmelidir. 

-Kullanılan iki genel ölçüm esası; tarihi maliyet ve gerçeğe uygun değerdir. 

-Tarihi maliyet, edinme veya yükümlülüğün gerçekleştiği tarihte varlığın elde 

edilmesi için verilen veya yükümlülüğe karşılık alınan nakit ve nakit 

benzerlerinin tutarı, nakit olmayan varlıkların ise gerçeğe uygun değeridir.  

-Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar 

arasında bir varlığın el değiştirmesi yada bir borcun ödenmesi durumunda ortaya 

çıkabilecek tutardır. 
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Finansal Durum Tablosu  

   

   

 

 

Muhasebeleştirme, Tahakkuk Esası, İlk Ölçüm ve Sonraki Ölçümler  

-Nakit akışlarının sunumu amacıyla hazırlananlar hariç olmak üzere, tüm finansal 

tablolar muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenir. 

-Koşullu varlıklar varlık olarak, koşullu borçlar borç olarak muhasebeleştirilmez. 

-İlk muhasebeleştirme gerçeğe uygun değer gibi diğer bir esasın uygulanmasının 

gerektirmediği durumlarda tarihi maliyet esas alınır. 

-Genel olarak finansal varlıklar ve finansal borçlar sonraki ölçümlerinde değer 

düşüklüğü zararları düşülerek hesaplanan itfa edilmiş maliyetiyle ölçülür.  

-Sonraki ölçümlerde finansal olmayan varlıklardan maddi duran varlıklar itfa 

edilmiş tarihi maliyetleri ile geri kazanılabilir değerlerinden düşük olanı 

üzerinden; stoklar maliyetleri ile tamamlama ve satış maliyetleri düşülmüş satış 

fiyatlarından düşük olanı üzerinden ölçülür. 

-Finansal borçlar dışındaki borçlar ise, raporlama tarihi itibariyle yükümlülüğün 

yerine getirilmesinde kullanılacak tutara ilişkin olarak yapılan en 

 gerçekçi tahmin üzerinden ölçülür. 
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Finansal Durum Tablosu  

   

   

 

 

 

Netleştirme  

-Bu standart kapsamında zorunlu tutulan veya izin verilen haller dışında varlık ve 

borçların veya gelir ve giderlerin birbiriyle mahsup edilmeleri mümkün değildir. 

-Varlıkların değerleme karşılıkları düşüldükten sonra net değerleri üzerinden 

ölçülmeleri netleştirme sayılmaz. 

-Duran varlık alım satımlarının işletmenin olağan faaliyetlerini oluşturduğu 

durumlar haricinde satıştan doğan kar-zarar, satıştan sağlanan faydalardan ilgili 

varlığın defter değeri düşülmek suretiyle raporlanır.  
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Finansal Durum Tablosunda Sunulacak Bilgiler 

   

   

 

 

a-Nakit ve nakit benzerleri 

b-Ticari ve diğer alacaklar 

c-Finansal varlıklar (a, b, j ve k bentlerinde gösterilenler hariç)  

d-Stoklar 

e-Maddi duran varlıklar 

f-Yatırım amaçlı gayrimenkuller (gerçeğe uygun değer farkı kar-zarara 

yansıtılanlar) 

g-Maddi olmayan duran varlıklar 

h-Birikmiş amortismanları ve değer düşüklükleri düşülmüş maliyetleri ile canlı 

varlıklar   

i-Gerçeğe uygun değer farkı kar-zarara yansıtılan canlı varlıklar  

j-İştiraklerdeki yatırımlar 



17 

Finansal Durum Tablosunda Sunulacak Bilgiler 

   

   

 

 

k-Müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlar 

l-Ticari ve diğer borçlar 

m-Finansal Borçlar (l ve p’de gösterilenler hariç)  

n-Dönem vergisi ile ilgili borçlar ve varlıklar 

o-Ertelenmiş vergi borçları ve ertelenmiş vergi varlıkları (her zaman uzun vadeli 

borç ve duran varlık olarak sınıflandırılır) 

p-Karşılıklar 

q-Kontrol gücü olmayan paylar (özkaynaklar içerisinde yer alır) 

r-Ana ortaklığın pay sahiplerine isabet eden özkaynak tutarı. 

 

Gerekli durumlarda yukarıda yer alan kalemler farklı detayda sunulabilir. Zorunlu 

bir bilanço formatı yoktur. Asgari kalemleri belirler.  
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Finansal Durum Tablosunda Sunum Esasları 

   

   

 

 

Kısa Vade – Uzun Vade Ayrımı 

Dönen varlıklar ve duran varlıklar ile kısa ve uzun vadeli borçlar finansal durum 

tablosunda ayrı sınıflar şeklinde sunulur. Ancak likidite esasına göre sunum daha 

uygun bilgi sağlıyorsa tüm varlık ve borçlar likidite düzeylerine göre sıralanarak 

(en az likitten en çok likide veya en çok likitten en az likide) sunulur.   

Dönen Varlıklar 

-İşletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde paraya çevrilmesi, satılması veya 

tüketilmesi beklenen varlıklar, 

-Alım satım amacıyla elde tutulan varlıklar, 

-Raporlama tarihini izleyen oniki ay içerisinde paraya çevrilmesi beklenen 

varlıklar,  

-Nakit veya nakit benzeri bir varlık olması durumunda dönen varlık olarak 

sınıflandırılır. 

Diğer tüm varlıklar duran varlık olarak sınıflandırılır. 
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Finansal Durum Tablosunda Sunum Esasları 

   

   

 

 

 

Kısa Vadeli Borçlar 

Aşağıdaki borçlar kısa vadeli borç olarak sınıflandırılır. 

-İşletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde ödeneceği öngörülen borçlar, 

-Raporlama tarihini izleyen oniki ay içerisinde ödeneceği öngörülen borçlar, 

Diğer tüm borçlar uzun vadeli borç olarak sınıflandırılır.  
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Finansal Durum Tablosunda veya Dipnotlarda 

Açıklanması Gereken Bilgiler 
   

   

 

 

 

 

Aşağıdaki kalemlerin alt sınıflarının da finansal durum tablosunda veya 

dipnotlarda açıklanması gerekir. 

-Maddi duran varlıkların işletmenin durumuna uygun olarak sınıflanan kalemleri. 

-Ticari ve diğer alacakların ilişkili taraflardan, diğer taraflardan kaynaklanan 

tutarları ve tahakkuk etmekle birlikte henüz faturası düzenlenmemiş gelirler. 

-İşletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde satılacak stoklar, üretim sürecinde 

bulunan stoklar ve üretim sürecinde veya hizmet sürecinde tüketilecek olan 

hammadde ve malzemeler. 

-Satıcılara borçlar, ilişkili taraflara borçlar, ertelenmiş gelirler ve borç/gider 

tahakkukları. 
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Finansal Durum Tablosunda veya Dipnotlarda 

Açıklanması Gereken Bilgiler 

   

   

 

 

 

 

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ve diğer karşılıklar. 

-Ödenmiş sermaye, hisse senedi ihraç primleri, dağıtılmamış karlar, özkaynakta 

ayrı olarak sunulan gelir ve gider kalemleri. 

-Finansal tabloları KOBİ TFRS ile uyumlu olan bir işletme bu hususu açık ve 

koşulsuz olarak dipnotlarda belirtir. 

 

Standartta yer alan herhangi bir hükmün uygulanmadığı durumlarda aşağıdaki 

açıklamaların yapılması gerekmektedir; 

 

-Yönetimin ilgili finansal tabloların işletmenin finansal durumunu, faaliyet 

sonuçlarını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak gösterdiğine karar verdiği, 

-Gerçeğe uygun bir sunuma ulaşmak amacıyla uygulanmamasına karar verilen 

hüküm dışında finansal tabloların KOBİ TFRS ile uyumlu olduğu, 

-Sözkonusu uygulanmayan hükmün niteliği, yanıltıcı sonuçlar vermesinin 

nedenleri ve yerine tercih edilen uygulama.    
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Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu 

   

   

 

 

 

Kapsamlı Gelir Tablosu (Tek Tablo Yaklaşımı) (Asgari İçerik) 

 

-Hasılat 

-Finansman Giderleri 

-Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakler ve müştereken kontrol 

edilen işletmelerin kar veya zararındaki paylar 

-Vergi Gideri 

-Durdurulan faaliyetlerin vergi sonrası kar veya zararı 

-Durdurulan faaliyetleri oluşturan net varlıkların elden çıkarılması veya satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi nedeniyle ortaya çıkan 

kazanç veya kaybın vergi sonrası tutarı 

-Kar veya Zarar 

-Niteliklerine göre sınıflandırılan diğer kapsamlı gelir kalemleri 

-Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakler ve müşterek kontrol 

edilen işletmelerin diğer kapsamlı gelirlerindeki paylar 

-Toplam Kapsamlı Kar veya Zarar 
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Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu 

   

   

 

 

 

Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu (İki Tablo Yaklaşımı) 

 

-Gelir Tablosu 

  Son satır ; Kar veya Zarar 

 

-Kapsamlı Gelir Tablosu 

  İlk satır;  Kar veya Zarar 

  Kapsamlı Gelir Kalemleri 

  Son Satır; Kapsamlı Kar 
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Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu 

   

   

 

 

 

Giderlerin Analizi 

 

Giderler niteliklerine veya işletmedeki fonksiyonlarına göre sınıflandırılmak 

suretiyle gelir tablosunda veya dipnotlarda sunulur. 

 

Giderlerin niteliğine (içeriğine) göre sınıflandırılması amortismanlar, malzeme 

alımları, nakliye giderleri, çalışanlara sağlanan faydalar, reklam giderleri vb. 

şeklinde yapılır. 

 

Giderlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında satışların maliyetleri diğer 

giderlerden ayrı raporlanır. Genel yönetim giderleri, pazarlama satış giderleri de 

ayrı olarak raporlanır. 
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Özkaynaklar Değişim Tablosu 

   

   

 

 

 

-Dönemin toplam kapsamlı karını, 

-Geriye dönük uygulama veya düzeltme işlemlerinin etkilerini ve 

-Toplam kapsamlı kar veya zararın ana ortaklığın sermayedarları ile azınlık pay 

sahipleri arasındaki dağılımını gösteren bir finansal tablodur. 

 

Ayrıca, kar veya zarardan kaynaklanan değişimler, diğer kapsamlı gelir 

kalemlerinden kaynaklanan değişimler, pay ihraçları, kendi payını geri alma, 

temettü vb. kalemlerin dönembaşı ve dönemsonu değerleri bu finansal tabloda 

veya dipnotlarda gösterilmelidir. 
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Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu 

   

   

 

 

 

Raporlama döneminde özkaynaklarda meydana gelen değişikliklerin sadece kar 

veya zarardan, temettü ödemelerinden, geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi ve 

muhasebe politikalarının değiştirilmesi işlemlerinden kaynaklanması durumunda 

kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu yerine sadece gelir ve 

dağıtılmamış karlar tablosu düzenlenebilir. 
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Nakit Akım Tablosu 

   

   

 

 

 

Doğrudan Yöntem (Tavsiye Edilen) 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri ile nakit çıkışları brüt gösterilir. 

 

-Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları 

-Yatırım faaliyetlerinden nakit giriş ve çıkışları 

-Finansman faaliyetlerinden nakit giriş ve çıkışları 

 

Sonuç: Dönem içerisindeki net nakit giriş veya çıkışı 

 



28 

Nakit Akım Tablosu 

   

   

 

 

 

Dolaylı Yöntem (Genelde kullanılan) 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri ile nakit çıkışları net tutarları ile 

gösterilir ve net kar/zarardaki nakit akımı gerektirmeyen işlemlerin etkileri 

düzeltilir. 

-Dönem Kar veya Zararı 

-Eklenecek Kalemler (Amortismanlar, satıcılarda artış, faiz gider tahakkuklarında 

artış, menkul kıymet satış zararı, yükümlülüklerde artış, faiz alacaklarında azalış) 

-Çıkarılacak Kalemler (Alıcılarda artış, stoklarda artış, yükümlülüklerde azalış, 

peşin ödenen giderlerde artış, faaliyet giderleri tahakkuklarında azalış, maddi 

duran varlık satış karı)  

Sonuç: İşletme faaliyetlerinden dönem içerisindeki net nakit giriş veya çıkışı. 
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Dipnotlar 

   

   

 

 

 

Finansal tablolara ilişkin asgari olarak sunulması gereken dipnotlar 

 

-KOBİ TFRS ile uygunluk açıklaması 

-Muhasebe politikaları 

-Yönetimin geleceğe yönelik temel varsayımları, tahminlerindeki belirsizliğe 

ilişkin yorumları ve kaynakları ile ilgili varlık ve borçların defter değerleri. 

-Finansal tabloların anlaşılması için gerekli olan açıklamalar 

 

Finansal tablolardaki her bir kalem için ilgili olduğu dipnotlara referans vermek 

gerekmektedir. 
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Konsolide Finansal Tablolar 

   

   

 

 

 

İzin verilen durumlar haricinde ana ortaklıklar bağlı ortaklıklardaki yatırımların 

bu standart çerçevesinde konsolide edilerek sunulduğu konsolide finansal tablolar 

hazırlarlar. Konsolide finansal tablolar gruba ilişkin finansal bilgilerin tek bir 

ekonomik işletmeye aitmiş gibi sunulduğu tablolardır. 

 

Konsolide finansal tablolar ana ortaklığın tüm bağlı ortaklıklarını içerir. 

 

Ana ortaklığın kendisi de bir bağlı ortaklık olup, nihai ana ortaklık genel amaçlı 

TFRS’ye veya bu standarda uygun finansal tablo hazırlıyorsa konsolidasyon 

yapılmaz. 

 

Bağlı ortaklık bir yıl içinde satışa konu olacaksa konsolidasyon yapılmaz.  Bağlı 

ortaklık için gerçeğe uygun değer esas alınır.   
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Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar 

   

   

 

 

 

Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında 

işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve 

uygulamaları ifade eder. 

 

Bu standardın özel olarak değinmediği işlem, olay veya koşullar için işletme 

yönetimi; ekonomik kararlar için ihtiyaca uygun, işletmenin finansal durumunu 

gerçeğe uygun gösteren, özün önceliğini esas alan, tarafsız, ihtiyatlı ve önem 

arzeden bir eksiği bulunmayan muhasebe politikalarını seçip uygulayabilir.   

 

Benzer işlem, olay ve koşullar için seçilen ve uygulanan muhasebe politikaları 

birbiriyle tutarlı olmalıdır. 

 

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır. Konu 

hakkında açıklama yapılır.  
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Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar 

   

   

 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, bir varlık veya borcun defter değerinde 

veya dönemsel kullanım tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşan 

düzeltmeleri kapsar. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler yeni bir bilgi veya 

gelişmeden kaynaklanmaları nedeniyle nitelikleri itibariyle hataların düzeltilmesi 

işlemlerinden farklılık arz eder.    

 

Muhasebe tahminlerinde yapılan değişikliğin etkileri varlık, borçlar ve 

özkaynaklar ile ilgiliyse değişikliğin yapıldığı dönemde ilgili kalemlerin defter 

değerlerinin düzeltilmesi yoluyla, sözkonusu kalemlerle ilgili değilse değişikliği 

ilgilendiren dönemlerin kar-zararına dahil edilmek suretiyle ileriye yönelik olarak 

muhasebeleştirilir. Konu hakkında açıklama yapılır.  

 

Geçmiş dönem hataları; önceki bir veya daha fazla dönemin finansal tabloları için 

sözkonusu olan güvenilir bilgilerin kullanılmaması veya hatalı kullanılmasından 

kaynaklanan ihmaller veya yanlış bilgilendirmelerdir.  
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Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar 

   

   

 

 

 

Önemli bir geçmiş dönem hatası ilk finansal tablo setinde geriye dönük olarak 

düzeltilir. 

 

Hatanın yapıldığı döneme (dönemlere) ait tablodaki karşılaştırılmalı tutarlar 

düzeltilir yada hatanın sunulan en erken dönemden daha önce meydana geldiği 

durumlarda sunulan en erken dönemin varlık, borç ve özkaynak açılış bakiyeleri 

düzeltilir. Konu hakkında açıklama yapılır.  
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Temel Finansal Araçlar 

   

   

 

 

 

-Bir finansal araç, bir işletmenin bir finansal varlığa; başka bir işletmenin de bir 

finansal borç veya özkaynağa dayalı finansal araca sahip olmasına neden olan 

sözleşmedir. 

 

-Finansal araçlar; nakit, vadesiz ve vadeli mevduatlar, eldeki kıymetli evrak ve 

ticari senetleri, alacaklı ve borçlu olunan hesaplar, senetler, krediler, tahvil ve 

benzeri borçlanma araçları, dönüştürülemeyen imtiyazlı paylar ile satım opsiyonu 

bulunmayan adi ve imtiyazlı paylara (hisse senedi) yapılan yatırımlar, kredi 

taahhütleridir. 

 

-Bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar, işletmenin kendi 

özkaynakları, kiralama sonucunda doğan alacaklar veya borçlar, çalışanlara 

sağlanan faydalar bu bölümün kapsamında değildirler.    
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Temel Finansal Araçlar İlk Ölçüm – 

Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 

   

   

 

 

 

-İlk ölçüm işlem fiyatı ile yapılır. (Gerçeğe uygun değer farkı kar-zarara 

yansıtılarak ölçülen finansal varlık ve borçların ilk ölçümü esnasındakiler hariç, 

işlem maliyetleri dahil olmak üzere) 

-Eğer sözleşme bir finansman işlemi içeriyorsa piyasa faiz oranı ile indirgenmiş 

tutar üzerinden ilk ölçüm yapılır.   

 

-Muhasebeleştirme sonrasında her bir raporlama tarihinin sonunda temel finansal 

araçlar satışta veya elden çıkarmada karşılaşılacak işlem maliyetleri için herhangi 

bir indirim yapılmaksızın etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan itfa edilmiş 

maliyetleri üzerinden ölçülür. Sözleşme bir finansman işlemi ise piyasa faiz oranı 

ile indirgenmiş gelecekteki ödemelerin bugünkü değeri ile ölçülür.  Diğer tüm 

finansal varlık ve borçlar gerçeğe uygun değer farkı kar-zararda 

muhasebeleştirilmek suretiyle gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. 
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Stoklar 

   

   

 

 

 

-İşin olağan akışı içinde satılmak üzere elde tutulan  

-Bu tür satışa konu olmak üzere üretilen veya 

-Üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler 

 

Stoklar, maliyet değeri ile tahmini satış fiyatından tamamlanma maliyetleri ve 

satışa ilişkin maliyetler düşüldükten sonraki değerin düşük olanı ile değerlenir. 

 

Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme (direkt işçilik ve 

genel üretim) maliyetlerini ve stokların mevcut konuma getirilmesi için katlanılan 

diğer maliyetleri içerir. 

 

Stoklar vadeli olarak alınmış ise, vade farkı faiz gideri olarak giderleştirilir.  

 

Stok kalemleri için FİFO veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi kullanılır. 
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İştiraklerdeki Yatırımlar 

   

   

 

 

 

İştirak, yatırımcı işletmenin üzerinde önemli etkisi bulunduğu iş ortaklığı veya 

bağlı ortaklık niteliğinde olmayan işletmedir. 

 

Yatırımcı işletmenin oy hakkı  %20 yada üzerinde ise önemli etki olduğu kabul 

edilir. 

 

İştiraklerdeki yatırımlar maliyet yöntemi, özkaynak yöntemi veya gerçeğe uygun 

değer yöntemi ile muhasebeleştirir. 

 

İştiraklerdeki yatırımlar duran varlık olarak sınıflandırılır. 
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İş Ortaklıklarındaki Paylar 

   

   

 

 

 

İş ortaklığı iki veya daha fazla tarafın müşterek kontrole tabi bir ekonomik 

faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı düzenlemedir. 

 

İş ortaklıkları bağlı ortaklık ve iştirak olarak sınıflandırılmayan müşterek kontrole 

tabi varlıklar, faaliyetler ve işletmeler şeklinde olabilir. 

 

Bağlı ortaklık veya iştiraklerden başlıca farkı müşterek kontrole tabi varlık, 

faaliyet veya işletmenin yönetiminde tüm önemli konularda birden fazla tarafın 

ortaklaşa karar alma için anlaşmış olmalarıdır. 

 

İşletme müşterek kontrol edilen varlık ve faaliyetlerde varlık, borç, gelir ve 

giderdeki payını finansal tablolarına yansıtır. Müşterek kontrol edilen işletmeyi 

ise maliyet yöntemi, özkaynak yöntemi veya gerçeğe uygun değer yöntemi ile 

ölçer. 
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Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

   

   

 

 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, mal ve hizmet üretiminde veya idari amaçlarla 

kullanılmak üzere ve normal iş akışı çerçevesinde satılmak amaçlı değil, kiraya 

vermek veya değer artışından kar elde etmek amacıyla satın alınmıştır.   

 

Gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanılmadan ölçülebilen 

yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Gerçeğe uygun 

değer farkı kar-zarar ile ilişkilendirilir. Bunlarda amortisman uygulanmaz. 

 

Diğer yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet-amortisman-değer düşüklüğü 

yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. 
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Maddi Duran Varlıklar 

   

   

 

 

 

-Maddi duran varlıklar mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, 

başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere 

elde tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki varlıklardır. 

 

-Arazi ve binalar ayrılabilir varlıklardır ve birlikte elde edilmiş olsalar bile bunlar 

ayrı ayrı muhasebeleştirilir. 

 

-Bir maddi duran varlığın maliyeti; ticari iskontolar ve indirimler düşüldükten 

sonra avukatlık ve aracılık ücretleri, ithalat vergileri, iade edilmeyen alış vergileri 

dahil satın alma fiyatından oluşur. Bu maliyete varlığın çalışır hale gelmesini 

sağlayacak her türlü maliyet eklenir.  

 

-Yeni bir tesisin açılması maliyetleri, yeni bir ürünün reklam ve tanıtım giderleri, 

yeni bir yerde iş yapmak için yapılan maliyetler yönetim giderleri ve diğer genel 

giderler ile borçlanma maliyetleri doğrudan gider olarak muhasebeleştirilir.   
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Maddi Duran Varlıklarda Amortisman 

   

   

 

 

 

-Maddi duran varlık kaleminin önemli parçaları ekonomik faydaların tüketiminde 

önemli ölçüde farklı yapılara sahipse, varlığın başlangıç maliyeti varlığın önemli 

parçalarına dağıtılır ve her bir parça kendi yararlı ömrü boyunca ayrı olarak 

amortismana tabi tutulur. 

 

-Araziler bazı istisnalar haricinde amortismana tabi tutulmazlar. 

 

-Amortisman yöntemi olarak üç yöntem vardır; 

 

1.Doğrusal yöntem 

2.Azalan bakiyeler yöntemi 

3.Kullanıma göre (üretim miktarına bağlı amortisman)   

 

Finansal tablolarda varlıklar net değeri ile gösterilir. Amortismanlar dipnotlarda 

yer alır. 
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Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

   

   

 

 

 

-Her bir raporlama tarihinde maddi duran varlık kalemlerinde değer düşüklüğü 

olup olmadığı test edilir. 

 

-Tek başına varlığın geri kazanılabilir tutarının belirlenmesi mümkün değilse, 

varlığın ait olduğu nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. 

 

-Bir varlığın yada nakit yaratan bir birimin geri kazanılabilir tutarı, satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek 

olanıdır. 

 

-Kullanım değeri, bir varlıktan kaynaklanması beklenen gelecekteki nakit 

akışlarının bugünkü değeridir. 
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Şerefiye Dışında Maddi Olmayan Duran Varlık 

   

   

 

 

 

-Maddi olmayan duran varlıklar; fiziksel varlığı olmayan tanımlanabilir 

nitelikteki finansal olmayan varlıklardır. 

 

-Finansal varlıklar ve maden hakları/kaynakları bu bölümün kapsamı dışındadır. 

 

-İsim hakkı, telif hakkı, lisans gibi varlıklar maddi olmayan duran varlıktır. 

 

-İşletme içi yaratılan markalar, ticari başlıklar, yayın hakları, kuruluş giderleri, 

eğitim faaliyetleri, reklam ve tanıtım giderleri, yeniden yapılandırma maliyetleri, 

içsel olarak yaratılan şerefiye için yapılan harcamalar, araştırma ve geliştirme 

maliyetleri doğrudan gider olarak muhasebeleştirilir. 

 

-İlk muhasebeleştirme maliyet bedeli ile yapılır. Daha sonra maliyetinden itfa ve 

değer düşüklüğü zararları düşülmüş tutar üzerinden ölçülür.     
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Şerefiye 

   

   

 

 

 

Şerefiye = Satın alma maliyeti - (Satın alınan şirketin net varlıklarının gerçeğe 

uygun değeri X Satın alma oranı)     

 

Şerefiye faydalı ömrü hakkında güvenilir bir tahmin yapılamıyorsa 10 yıl içinde 

itfa sözkonusudur.  

 



45 

Kiralamalar 

   

   

 

 

 

Kiralamalar faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve getirilerin önemli 

ölçüde devredildiği kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer 

kiralamalar faaliyet kiralamasıdır. 

 

Aşağıdaki kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılır. 

 

-Kiralanan varlığın mülkiyeti kira süresinin sonunda kiracıya geçiyorsa, 

-Kiracıya gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bedelle satın alma hakkı 

verilmişse, 

-Kira süresi kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük kısmını kapsıyorsa, 

-Kira ödemelerinin bugünkü değeri kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine 

yakınsa, 

-Kiralanan varlıkta önemli değişiklik yapılmadığı sürece sadece kiracı tarafından 

kullanılacak bir varlık ise.     
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Karşılıklar, Koşullu Borçlar 

   

   

 

 

 

Karşılık, yalnızca raporlama tarihinde geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir 

yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda 

içeren kaynakların işletmeden çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının 

güvenilir bir biçimde tahmin edilebilir olması durumunda muhasebeleştirilir. 

 

Karşılıklar finansal durum tablosunda bir borç olarak kaydedilir.   Karşılık tutarı 

da bu standarda göre diğer bir bölüm maliyetin, stokların veya maddi duran 

varlıkların maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmediği 

sürece bir gider olarak muhasebeleştirilir. 

 

Karşılıklar, raporlama tarihinde yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması 

gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin üzerinden oluşur. 

 

Koşullu borç, kesin olmayan olası bir yükümlülük veya karşılık olarak 

muhasebeleştirilemeyen mevcut bir yükümlülüktür. Koşullu borç borç olarak 

muhasebeleştirilmez. Koşullu borç dipnotlarda açıklanır. (Müteselsil 

sorumluluktan kaynaklanan borç gibi)   
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Koşullu Varlıklar 

   

   

 

 

 

Koşullu varlık, varlık olarak muhasebeleştirilmez. Koşullu varlıklar işletmeye 

ekonomik fayda girişi olası olduğunda dipnotlarda açıklanmalıdır. 

 

Diğer taraftan gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girişinin nerdeyse kesin 

olması durumunda sözkonusu varlık koşullu bir varlık olmaktan çıkar ve varlık 

olarak muhasebeleştirilir. 

 

İşletme karşılık, koşullu borç veya koşullu varlıklar hakkında açıklama yapması 

durumunda diğer taraflara karşı dezavantajlı duruma düşecekse sözkonusu 

bilgileri açıklamayabilir. Bu takdirde açıklamama hakkında bilgi verilir.    
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Borçlar ve Özkaynaklar 

   

   

 

 

 

-Özkaynaklar, işletmeye ait tüm borçların işletme varlıklarından indirilmesi 

durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki paylardır. 

 

-Borçlar, geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi/ifası 

durumunda ekonomik fayda içeren değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak 

olan mevcut yükümlülüklerdir.      
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Hasılat 

   

   

 

 

 

-Mal satışları, hizmet sunumları, inşaat sözleşmeleri, faiz, isim hakkı ve 

temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesi 23.nolu bölümün 

kapsamındadır. 

 

-Hasılat alınan veya alınacak bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Hasılat 

tutarı içerisine yalnızca işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı ekonomik fayda 

girişleri dahildir. 

 

-Vadeli satışlarda hasılat içindeki vade farkının bu döneme ait kısmı faiz geliri, 

gelecek döneme ait olanı kısmı ertelenmiş faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. 

Vade farkı nominal tutardan etkin faiz oranı yöntemi ile ayıklanır ve hasılatın 

nakit akışlarının bugünkü değeri ile ölçülür. 

 

-Aynı tür varlıkların takası hasılat olarak dikkate alınmaz.  
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Mal Satışı 

   

   

 

 

 

-Satılan mal ile ilgili bütün risklerin ve getirilerin alıcıya devredilmiş olması, 

 

-Tutarın güvenilir biçimde belirlenebiliyor olması, 

 

-Satılan mal üzerindeki kontrol ve etkinliğin sona ermesi, 

 

-Ekonomik yararın elde edilecek olması, 

 

-İşleme ilişkin gerçekleşen veya gerçekleşecek olan maliyetlerin güvenilir 

biçimde ölçülebiliyor olması. 

 

Vade farkının hasılata yazılması raporlamada şartlı görüşü gerektirir. 
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Hizmet Sunumu 

   

   

 

 

 

-Sunulan hizmetlerin tamamlanma derecesinin ölçülebilir olması, 

 

-Tutarın güvenilir biçimde belirlenebiliyor olması, 

 

-Ekonomik yararın elde edilecek olması, 

 

-İşleme ilişkin gerçekleşen veya gerçekleşecek olan maliyetlerin güvenilir 

biçimde ölçülebiliyor olması. 
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İnşaat Sözleşmeleri 

   

   

 

 

 

-Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir olarak tahmin edilebildiğinde 

sözleşmeye ilişkin hasılat ve maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle 

sözleşme kapsamındaki faaliyetin tamamlanma aşamasına (tamamlama yüzdesi 

yöntemi) göre sırasıyla hasılat ve gider olarak muhasebeleştirilir. 
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Faiz, İsim Hakları ve Temettüler  

   

   

 

 

 

-Faiz etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. 

 

-İsim hakları ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilir. 

 

-Temettüler hissedarların ödemeyi alma hakkı oluştuğu zaman muhasebeleştirilir.  
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Borçlanma Maliyetleri  

   

   

 

 

 

-Borçlanma maliyetleri, borçlanma ile ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer 

maliyetlerdir.  

 

-Borçlanma maliyetleri, etkin faiz yöntemi ile hesaplanmış olan faiz giderlerini, 

finansal kiralamalara ilişkin finansman giderlerini ve yabancı para ile 

borçlanmalarda kur farklarını içerir.  

 

-Tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde kar-zararda gider olarak 

muhasebeleştirilir. 
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Etkin Faiz Yöntemi  

   

   

 

 

 

Etkin faiz oranı finansal aracın beklenen ömrü boyunca gelecekteki tahmini nakit 

ödeme veya tahsilatları tam olarak net defter değerine indirgeyen orandır. 

 

 

Bugünkü Değer = Gelecekteki Değerler 

  (1+Dönemsel Etkin Faiz Oranı) (Vadeye Kalan Süre)  
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Tam Set UFRS – KOBİ TMS Farkları 

KOBİ TFRS TAM SET TFRS 

 

Bölüm: 2 

Kavramlar ve 

Genel İlkeler 

Sıralama olmadan 10 nitel özellik 

tespit edilmiştir. Bu özellikler; 

özellikler ve kısıtlar olarak iki 

gruba ayrılmamıştır. 

4 ana nitel özellik, 6 ikincil 

nitel özellik ve 2 kısıt tespit 

edilmiştir. 

 

Bölüm: 3 

Finansal 

Tabloların 

Sunuluşu 

Belirli koşullarda gelir tablosu ve 

dağıtılmamış karlar tablosu 

hazırlama seçeneği vardır. 

Bu seçenek yoktur. 

Bilançoda cari ve bir önceki 

dönem olmak üzere sadece bir 

karşılaştırmalı dönem 

zorunludur. 

Muhasebe politikasında 

geçmişe dönük bir değişiklik 

uygulanırsa veya finansal 

tablolar yeniden 

düzenlenirse bilanço iki 

karşılaştırmalı dönemi 

göstermelidir.  
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Bölüm: 9 

Konsolide ve 

Bireysel Finansal 

Tablolar 

Birleşik finansal tablolarla ilgili rehber 

vardır. 

Birleşik finansal tablolar kavramı 

bulunmamaktadır.  

Bir yıl içinde satılması düşünülen 

sadece bir adet bağlı ortaklık varsa 

konsolide finansal tablo hazırlanmaz. 

Böyle bir istisna yoktur. 

Farklı tarihli finansal tabloları 

hazırlamak mümkün değilse, bağlı 

ortaklıkların ve ana şirketin finansal 

tablolarının tarihleri birbirinden 3 

aydan fazla farklı olabilir. 

Ana şirketin ve bağlı 

ortaklıkların raporlama tarihleri 

arasındaki fark üzerinde 3 ay 

limiti bulunmaktadır. 

Satın almada grup dışı payları 

gerçeğe uygun değerden 

muhasebeleştirme seçeneği yoktur. 

Satın almada grup dışı payları 

gerçeğe uygun değerden 

muhasebeleştirme politikası 

vardır. 

 

Bağlı ortaklığın satılmasından sonra 

elde tutulan paylar yatırımın 

satınalma tarihindeki defter 

değerinden ölçülür. 

Bağlı ortaklığın satılmasından 

sonra elde tutulan paylar 

gerçeğe uygun değerinden 

ölçülür. 
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Bölüm:11 

Temel 

Finansal 

Araçlar 

İlk Ölçme: Gelecekteki nakit 

akışlarının piyasa faiz oranı ile 

iskontolandığı bir finanslama 

faaliyeti yoksa işlem fiyatı ile 

ölçülür.  

İlk Ölçme: Gerçeğe uugun değer ile, bu normalde 

işlem fiyadıdır. Gerçeğe uygun değeri güvenilir 

olarak ölçülemeyen özkaynak araçları maliyet ile 

ölçülür. 

Sonraki Dönemlerde Ölçme: 

Genellikle itfa edilmiş maliyet 

ile. Gerçeğe uygun değeri 

güvenilir şekilde belirlenebilen 

özkaynak araçları gerçeğe 

uygun değer ile, aksi takdirde 

maliyet ile. Borç taahütleri 

maliyet ile ölçülür. 

Sonraki Dönemlerde Ölçme: Gerçeğe uygun 

değer farkı kar veya zarara yansıtılacak şekilde 

gerçeğe uygun değer ile.Vadeye kadar elde 

tutulacak ise itfa edilmiş maliyet ile. Borçlar ve 

alacaklar itfa edilmiş maliyet ile. Satılmaya hazır 

araçlar gerçeğe uygun değer farkı özkaynaklara 

yansıtılacak şekilde gerçeğe uygun değer ile. 

Gerçeğe uygun değeri güvenilir şekilde 

ölçülemeyen özkaynak araçları maliyet ile. Kredi 

taahhütleri UMS 39’un kapsamında değildir.   

 

Değer Düşüklüğü: İtfa edilmiş 

maliyet veya maliyet ile tanınan 

araçlar için kullanılan birikmiş 

zarar modeline uygun olarak. 

Değer Düşüklüğü: İtfa edilmiş maliyet veya 

maliyet ile tanınan araçlar için kullanılan birikmiş 

zarar modeline uygun olarak. Satılmaya hazır 

araçlarda gerçeğe uygun değerin maliyetin altına 

düşmesi halinde değer düşüklüğü sonuç 

hesaplarına aktarılır. 
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Bölüm:12 

Diğer 

Finansal 

Araçlar 

İlk Ölçme:Gerçeğe uygun değer ile, bu 

normalde işlem fiyatıdır. Gerçeğe uygun 

değeri güvenilir olarak ölçülemeyen 

özkaynak araçları maliyet ile. 

İlk Ölçme:Gerçeğe uygun değer ile, bu normalde işlem 

fiyatıdır. Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak 

ölçülemeyen özkaynak araçları maliyet ile. 

Sonraki Dönemlerde Ölçme: Genellikle 

gerçeğe uygun değer ile; gerçeğe uygun 

değeri güvenilir olarak ölçülemeyen 

özkaynak araçları maliyet ile ölçülür. 

Sonraki Dönemlerde Ölçme: Gerçeğe uygun değer 

farkı kar veya zarara yansıtılacak şekilde gerçeğe 

uygun değer ile. Vadeye kadar elde tutulacak ise itfa 

edilmiş maliyet ile. Borçlar ve alacaklar itfa edilmiş 

maliyet ile. Satılmaya hazır araçlar gerçeğe uygun 

değer farkı özkaynaklara yansıtılacak şekilde gerçeğe 

uygun değer ile. Gerçeğe uygun değeri güvenilir 

şekilde ölçülemeyen özkaynak araçları maliyet ile. 

Kredi taahhütleri UMS 39’un kapsamında değildir.   

Değer Düşüklüğü: İtfa edilmiş maliyet 

veya maliyet ile tanınan araçlar için 

kullanılan birikmiş zarar modeline uygun 

olarak. 

 

Değer Düşüklüğü: İtfa edilmiş maliyet veya maliyet ile 

tanınan araçlar için kullanılan birikmiş zarar modeline 

uygun olarak. Satılmaya hazır araçlarda gerçeğe 

uygun değerin maliyetin altına düşmesi halinde değer 

düşüklüğü sonuç hesaplarına aktarılır. 

 

Riskten Korunma Muhasebesi: 

Riskten korunma dört risk türü ile 

sınıflandırılmış ve portföy riskine karşı 

korunma muhasebesine izin 

verilmemiştir. 

Riskten Korunma Muhasebesi: Riskten korunma 

muhasebesi ile ilgili risklerin kapsamı çok daha geniştir 

ve portföy riskine karşı korunma da kapsama 

alınmıştır. 
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Bölüm:19 

İşletme 

Birleşmeleri 

ve Şerefiye 

Şerefiye sadece ana şirketin 

payına göre hesaplanır. Tam 

şerefiye yöntemi uygulanmaz. 

Tam şerefiye yöntemi uygulanabilir. 

 

Şerefiye itfa edilmelidir. 

 

Şerefiye itfa edilmez. 

Satın alma maliyetleri satın 

alma bedeline, dolayısıyla 

şerefiyeye dahil edilir.  

Satın alma maliyetleri giderleştirilir. 

Satın alma tarihinde grup dışı 

payları gerçeğe uygun değerle 

ölçme seçeneği yoktur. 

Satın alma tarihinde grup dışı payları 

gerçeğe uygun değerle ölçme 

seçeneği bulunmaktadır. 
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Bölüm: 10 

Muhasebe 

Politikaları ve 

Tahminler 

Muhasebe politikasındaki bir 

değişikliğin veya önceki 

dönem hatalarının hisse 

başına kazanç üzerindeki 

etkilerinin sunulması 

gerekmemektedir.  

Muhasebe politikasındaki bir 

değişikliğin veya önceki dönem 

hatalarının hisse başına kazanç 

üzerindeki etkilerinin sunulması 

gerekmektedir. 

Yayımlanan fakat henüz 

yürürlükte olmayan 

değişikliklerin yapısı ve 

standarda etkisi hakkındaki 

bilginin açıklanması 

gerekmemektedir.  

Yayımlanan fakat henüz yürürlükte 

olmayan değişikliklerin yapısı ve 

standarda etkisi hakkındaki bilginin 

açıklanması gerekmektedir.  

 

 

Bölüm: 13 

Stoklar 

Borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirilmesine izin 

verilmez. 

Borçlanma maliyetleri giderleştirilir. 

Ancak stokun “özellikli varlık” olarak 

değerlendirilmesi halinde elde etme 

tarihine kadar olan borçlanma 

maliyetinin aktifleştirilmesi gerekir.  
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Bölüm:14 

İştiraklerdeki 

Yatırımlar 

Üç ölçüm modeli vardır. 

Maliyet, özkaynak ve gerçeğe uygun 

değer.  

Gerçeğe uygun değerin 

kullanılabildiği sınırlı durumlar 

haricinde sadece özkaynak 

yöntemine izin verilmiştir.  

Özkaynak yönteminde belirlenen 

şerefiye ayrı ele alınır ve itfa edilir. 

Şerefiye yatırımın değerine dahil 

edilir ve itfa edilmez.  

Özkaynak yönteminde, pratik olduğu 

takdirde bağlı ortaklıktaki muhasebe 

politikaları yatırımcınınkine göre 

düzeltilir.  

Pratik olmama istisnası 

bulunmamaktadır. 

Özkaynak yöntemi uygulanırken pratik 

olduğu takdirde, aynı raporlama tarihleri 

kullanımalıdır. 

Aynı koşul uygulanmaktadır, fakat 

tarihlerdeki fark 3 ayla 

sınırlandırılmıştır. Fark her yıl tutarlı 

olmalıdır. 

Yatırımın elden çıkarılması dışındaki 

nedenlerle önemli etki kaybedilirse, 

yatırımın değeri etkinin kaybedildiği 

tarihteki değeri ile ölçülür.  

Yatırımın elden çıkarılması dışındaki 

nedenlerle önemli etki kaybedilirse, 

yatırımın gerçeğe uygun değeri 

finansal aracın ilk ölçüm temeli olur. 
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Bölüm: 16 

Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün değeri 

gerçeğe uygun değer ile ölçülebilir 

olmalıdır. Eğer ölçülemiyorsa maddi 

duran varlık olarak 

muhasebeleştirilmeli ve maliyetinden 

birikmiş amortisman ve değer 

düşüklüğü zararları indirildikten 

sonraki değeri ile ölçülmelidir.  

Gerçeğe uygun değer ve maliyet 

arasında muhasebe politikası 

seçimi tüm yatırım amaçlı 

gayrimenkuller için yapılır.   

 

Birlikte kullanılan yatırım amaçlı 

gayrimenkul ile maddi duran varlık 

olması durumunda eğer mümkünse 

bunların birbirinden ayrı raporlanması 

gerekir. 

Bu zorunluluk ancak bu 

bölümlerin ayrı ayrı satılabilir veya 

finansal kiralama konusu 

yapılabilir olması durumunda 

vardır. 

Gerçeğe uygun değeri kolaylıkla tespit 

edilemeyen ve bu yüzden maddi duran 

varlık olarak muhasebeleştirilen 

yatırım amaçlı gayrimenkullerin kalıntı 

değeri tahmin edilmeli ve amortisman 

ayırmada dikkate alınmalıdır. 

Gerçeğe uygun değeri kolaylıkla 

tespit edilemeyen ve bu yüzden 

maddi duran varlık olarak 

muhasebeleştirilen yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin kalıntı değeri 

“sıfır” olarak kabul edilir. 
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Bölüm: 15 

İş Ortaklıkları 

Üç muhasebe modeli 

sunulmaktadır: 

Maliyet, özkaynak yöntemi ve 

gerçeğe uygun değer. 

Oransal konsolidasyon 

yöntemine izin verilmemektedir. 

İki muhasebe modeli sunulmaktadır: 

Oransal konsolidasyon ve özkaynak 

yöntemi. 

 

Bölüm: 17 

Maddi Duran 

Varlıklar 

Satılmaya hazır maddi duran 

varlıklar, varlıkların araştırılması 

ve değerlendirilmesi veya 

çıkartılması bu standardın 

kapsamı dışında 

bırakılmamıştır.  

Satılmaya hazır maddi duran varlıklar, 

varlıkların araştırılması ve 

değerlendirilmesi veya çıkartılması TMS 

16:Bu standardın kapsamı dışında 

bırakılmıştır.  

 

Maddi duran varlığın bir 

kısmının veya parçasının 

değiştirilmesinin maliyeti, bu 

değişikliğin o maddi duran 

varlığın gelecekte sağlayacağı 

faydayı artırmasının beklenmesi 

halinde aktifleştirilir. 

Maddi duran varlığın bir kısmının veya 

parçasının değiştirilmesinin maliyeti, 

standarttaki kriterlere uygun olması 

halinde aktifleştirilir. 

Gelecekteki sağlanacak faydanın artması 

dikkate alınmaz.  

 



65 

Tam Set UFRS – KOBİ TMS Farkları 

KOBİ TFRS TAM SET TFRS 

 

 

 

Bölüm:17 

Maddi Duran 

Varlıklar 

(Devamı) 

Bir maddi duran varlığın birleşenleri, 

bunların kullanım şekli ve faydalı ömrü 

birbirlerinden önemli ölçüde farklı ise 

ayrı ayrı raporlanır ve herbir birleşen 

kendi faydalı ömrüne göre amortisman 

tabi tutulur. 

Bir maddi duran varlığın içindeki 

herbir unsur, bu unsurun maddi 

duran varlığın toplam maliyeti 

içindeki payı önemli ise, ayrı ayrı 

amortismana tabi tutulur. 

 

 

Borçlanma maliyetleri giderleştirilir. 

Borçlanma maliyetleri giderleştirilir, 

ancak maddi duran varlığın “özellikli 

varlık” olarak değerlendirilmesi 

halinde elde etme tarihine kadar olan 

borçlanma maliyetinin aktifleştirilmesi 

gerekir. 

 

Sadece maliyet modeli uygulanır. Maliyet ve yeniden değerleme 

modelleri uygulanır. 

Maddi duran varlığın yeniden 

değerlemesi sadece kalıntı değer, 

amortisman yöntemi veya faydalı 

ömürde bir değişiklik olduğuna dair 

işaretler varsa yapılır. 

Herbir maddi duran varlık kaleminin 

kalıntı değeri, amortisman yöntemi 

veya  
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Bölüm:18 

Şerefiye 

Dışındaki 

Maddi 

Olmayan 

Duran 

Varlıklar  

Maddi olmayan duran varlığın yeniden 

değerlemesi sadece kalıntı değer, 

amortisman yöntemi veya faydalı ömürde 

bir değişiklik olduğuna dair işaretler varsa 

yapılır. 

Herbir maddi olmayan duran varlık kaleminin 

kalıntı değeri, amortisman yöntemi veya faydalı 

ömrü yıllık olarak yeniden değerlenir.  

 

İşletmede yaratılan maddi olmayan duran 

varlıklar giderleştirilir. Geliştirme 

maliyetleri aktifleştirilmez. 

Geliştirme maliyetleri belirli koşullar varsa 

aktifleştirilir. 

 

 

Devlet teşvikiyle alınan bir maddi olmayan 

duran varlığın maliyeti gerçeğe uygun 

değeridir.  

Devlet teşvikiyle alınan bir maddi olmayan 

duran varlığın maliyetinin 

muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer 

veya nominal değer olmak üzere iki seçenek 

vardır. 

 

Bütün maddi olmayan duran varlıkların 

sınırlı bir ömre sahip olduğu varsayılır ve 

bu süre içinde itfa edilmesi gerekir. 

Tahmin yapılamıyorsa faydalı ömrün 10 

yıl olduğu kabul edilir. 

Maddi olmayan duran varlıklar sınırlı veya 

sınırsız ömre sahip olabiilr. 10 yıllık sınırlama 

yoktur. 

 

İlk ölçümlemeden sonra sadece maliyet 

yöntemi uygulanabilir. 

Yeniden değerleme modeli de uygulanabilir. 
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Bölüm: 27 

Varlıklarda 

Değer 

Düşüklüğü 

 

Şerefiyenin değer düşüklüğü, 

sadece değer düşüklüğüne dair 

işaretler olması durumunda yapılır. 

 

Şerefiyenin değer düşüklüğü testi yıllık 

olarak yapılmalıdır. 

 

 

 

Bölüm: 20 

Kiralamalar 

Değer düşüklüğüne uğrayan 

kiralama konusu varlıklar her 

raporlama tarihinde değerlenir. 

Açıkça belirtilmiş böyle bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. 

Faaliyet kiralamasındaki kira 

ödemeleri, eğer enflasyon 

oranında artacak şekilde 

belirlenmişse, eşit olarak 

kaydedilmez. 

 

Böyle bir istisna tam set TFRS’de 

bulunmamaktadır. 

Bir kiralama işleminde, eğer kiraya 

veren satış karı ortaya çıkıyorsa, 

kiralama işlemi ile ilgili işlem 

maliyetleri (pazarlık ve anlaşma) 

giderleştirilir. 

Bir kiralama işleminde, eğer kiraya 

veren satış karı ortaya çıkıyorsa, 

kiralama işlemi ile ilgili işlem maliyetleri 

(pazarlık ve anlaşma) aktifleştirilir. 
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Bölüm:28 

Çalışanlara 

Sağlanan 

Faydalar 

12 aydan sonraki dönemler için 

tanımlanmış katkı faydaları için 

iskonto zorunluluğu yoktur. 

 

İskonto etmek zorunludur. 

Azaltma ve ödemelerden sonra 

hemen tekrar ölçmeye gerek yoktur. 

Azaltma ve ödemelerden sonra, plan 

tekrar ölçülmelidir.  

Kapsamlı aktüeryal değerlemenin 

her yıl yapılmasına gerek yoktur. 

Kapsamlı aktüeryal değerlemenin her yıl 

yapılması gerekmektedir. 

 

Tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar 

hemen muhasebeleştirilir. (Ya gelir 

tablosunda yada kapsamlı gelir 

tablosunda) 

Aktüeryal kazanç ve kayıpların 

muhasebeleştirilmesi ertelenebilir. 
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Bölüm:29 

Gelir 

Vergileri 

Özellikle bir varlığın ve borcun vergiye esas değeri, raporlama günü itibariyle 

geri kazanılması veya ödenmesine bağlı ise, bu varlık veya borç ile ilgili 

tanımlamalar farklıdır. 

Bir varlığın satışı veya bir borcun ödenmesi sonucunda muhasebeleştirilen 

ertelenmiş vergi kavramını getirmektedir. 

Vergi yükümlülüğü veya varlığının muhasebeleştirilmesi yetkili makamlarca 

yapılacak bir vergi denetiminin olası sonuçlarına göre yapılır. 

Varlıkların ve borçların vergiye tabi karı etkileyip etkilemediği belirlenir. 
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Bölüm: 24 

Devlet 

Teşvikleri 

Belirli performansa bağlı devlet 

teşviklerinin 

muhasebeleştirilmesinde farklı bir 

model kullanılır. 

 

Muhasebe modeli teşvikin giderler ve 

varlıklar ile ilişkilendirilmesine bağlıdır. 

Muhasebe politikasının 

açıklanması zorunlu değildir.  

Muhasebe politikası açıklanmalıdır. 

 

Bölüm: 25 

Borçlanma 

Maliyetleri 

 

Tüm borçlanma maliyetleri 

giderleştirilir. 

Borçlanma maliyetleri giderleştirilir, 

ancak ilgili varlığın “özellikli varlık” 

olarak değerlendirilmesi halinde elde 

etme tarihine kadar olan borçlanma 

maliyetinin varlığın maliyeti içinde 

aktifleştirilmesi gerekir.  

 

Bölüm: 33 

İlişkili Taraf 

Açıklamaları   

 

Açıklamalar devlete ait işletmeler 

ile bağlı ortaklık veya iştiraklik 

ilişkisi varsa bunların açıklanması 

ile sınırlıdır.  

 

Devlet veya devlet tarafından kontrol 

edilen işletmeler ile gerçekleştirilen tüm 

önemli işlem ve hesapların açıklanması 

zorunludur.   



71 

Tam Set UFRS – KOBİ TMS Farkları 

KOBİ TFRS TAM SET TFRS 

 

 

Bölüm:34 

Özellikli 

Faaliyetler 

Biyolojik Varlıklar: Biyolojik 

varlıkların gerçeğe uygun değerinin 

belirlenmesinde aşırı bir çaba ve 

maliyete katlanılıp katlanılmayacağı 

test edilir. 

Biyolojik Varlıklar: Biyolojik varlıkların 

gerçeğe uygun değerinin belirlenebilir 

olduğu varsayılır. 

İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları: 

Mevcut altyapılar kapsam dışıdır. 

İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları: Mevcut 

altyapılar kapsama dahildir. 

 

Maddi olmayan duran varlıklar ilk 

olarak gerçeğe uygun değerden 

ölçülür.  

Maddi olmayan duran varlıklarda ilk 

ölçüm gerçeğe uygun değer veya 

maliyetle olur. 
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KOBİ TFRS’ye Geçiş 

   

   

 

 

 

 

KOBİ TFRS’ye geçiş tarihinde (sunulan ilk dönemin başlangıcı) düzenlenen 

açılış finansal durum tablosunda aşağıdaki esaslara uyulur; (Bölüm 35) 

-Bu standart tarafından finansal tablolara yansıtılması zorunlu kılınan tüm 

varlıklar ve borçlar açılış finansal durum tablosuna yansıtılır, 

-Bu standart tarafından finansal tablolara yansıtılmasına izin verilmeyen varlıklar 

ve borçlar açılış finansal durum tablosuna yansıtılmaz, 

-Bu standart uyarınca farklı bir sınıfta muhasebeleştirilmesi gereken varlık, borç 

veya özkaynak kalemleri yeniden sınıflandırılır ve 

-Açılış finansal durum tablosunda yer alan her türlü varlık ve borcun ölçümünde 

bu standart uygulanır. 

-Açılışta farklı muhasebe politikalarının uygulanmasından kaynaklanan 

düzeltmeler doğrudan dağıtılmamış karlar içerisinde (veya uygun olması halinde 

farklı bir özkaynak kalemi içinde) muhasebeleştirilir. 
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