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ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI İLE KIRGIZİSTAN 
MUHASEBE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  
 
 

ÖZET 
 

Uluslararası faaliyet gösteren ve yatırım yapan şirketler, bankalar ve diğer 

kuruluşlar ekonomik kararlar alırken, dünya’da çeşitlilik ve farklılık gösteren muhasebe 

sistemlerine göre hazırlanan mali tabloları karşılaştırırken zorluklar yaşamaktadırlar. Bu 

nedenle, ulusal muhasebe sistemleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak ve 

yatırımcıların doğru ekonomik kararlar almasını sağlamak için 1973 yılında IASC 

kurulmuştur.  

Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte, ülkenin ekonomik sisteminde 

meydana gelen yenilikler ve gelişmeler muhasebe sisteminin değişmesinin gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. Kırgızistan’da yabancı yatırımın arttırılması için ülke ekonomisi 

hakkında sağlanan bilgilerin tam, güvenilir ve saydam olması gerekmektedir. Söz konusu 

bilgilerin sağlanmasında merkezi planlama ekonomisinde kullanılan muhasebe sistemi 

cevap veremeyeceği ve bu nedenle Kırgızistan muhasebe sisteminin yeni ekonomik 

şartlara cevap verebilecek şekilde uyarlanmasının zorunlu olduğu açıktır. Nitekim bu 

amaç doğrultusunda ilk önce uluslararası muhasebe ilke ve standartlarına göre uyarlanmış 

Kırgızistan Muhasebe Standartları geliştirilerek kabul edilmiş ve çok zaman geçmeden 

Uluslararası Muhasebe Standartlarını benimsenmiştir. 

Çalışmamızda, bağımsızlık sonrasında Kırgızistan’daki muhasebe sisteminde 

yapılan düzenlemeler tanıtılmaktadır. Muhasebe sisteminin en önemli unsurlarından biri 

olan Kırgızistan Tekdüzen Hesap Planı incelenmiştir. Kırgızistan Muhasebe 

Standartlarını Uluslararası Muhasebe Standartları ile karşılaştırılmıştır ve farklılıkları 

ortaya koyarak, çözüm yolları sunulmuştur. 
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COMPARISON OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS WITH 
KYRGYZSTAN ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING 

 
ABSTRACT  

 
Internationally working and investing companies (firms), banks and other 

institutions, taking economic decisions, have difficulties with variety and diverse 

accounting systems in the world. For this reason, IASC was established in 1973 because 

of removing differences among national accounting systems and providing investors to 

take right economic decisions. 

After gaining its independence, having new developments and reforms in the 

Kyrgyz economic system made necessity to change its accounting system too. Too 

increase foreign investments, there should be necessary to have full, trustful and 

transparent information about the Kyrgyz economy. For providing these information, 

accounting system was used in the central planned economy cannot provide necessary 

information and for this reason the Kyrgyz accounting system has to adopt new economic 

conditions and realities. Indeed, direction of these goals Kyrgyzstan first accepted to 

develop the Kyrgyzstan Accounting Standard according to International Principles and 

Standards and within short time fully adopting the International Accounting System.  

This thesis introduces arrangement done to the Accounting System of Kyrgyzstan 

after its independence. In this work, presenting the most important elements of the 

Kyrgyz Accounting System is comparing current Kyrgyzstan Accounting System with 

International Accounting System and put forwards differences as well as provides 

solutions. 
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GİRİŞ 

Finansal tabloların, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu işletme sonuçlarını doğru, 

gerçek durumu yansıtan, karşılaştırılabilir, tutarlı, güvenilir, dengeli ve anlaşılabilir olarak 

yansıtabilmesi için uyulması gereken ilke ve kurallar bütünü olarak tanımlayabileceğimiz 

muhasebe standartlarının, oluşturulması ve oluşturulan muhasebe standartlarına uyum, 

küreselleşen finansal bilgilerin1 güvenilirliğinin artmasını sağlamıştır. Uluslararası 

muhasebe standartlarının tek başına yeterli olması beklenemeyeceği için her ülkede ulusal 

muhasebe standartlarının oluşturulması ve bu standartların uluslararası muhasebe 

standartları ile uyumlu hale getirilmesi gerekir. 

Farklı muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması konusunda bir çok uluslararası 

resmi ve özel organizasyon çalışmalar yapmış olmasına rağmen, Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu (IASB), uluslararası muhasebe uyumlaştırması düşüncesini, yayınladığı 

standartlar (International Accounting Standards - IAS’lar ve International Financial 

Reporting Standards - IFRS’ler) ile hayata geçirmiştir. Uluslararası Muhasebe 

Standartlarının tümünün kullanımı, Kırgızistan’da olduğu kadar diğer eski Sovyet 

Cumhuriyetlerinde de yeni bir olgudur ve tartışılmaktadır.  

Kırgızistan’da yabancı yatırımın arttırılması için ülke ekonomisi hakkında sağlanan 

bilgilerin tam, güvenilir ve saydam olması gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin 

sağlanmasında merkezi planlama ekonomisinde kullanılan muhasebe sistemi cevap 

veremeyeceği ve bu nedenle Kırgızistan muhasebe sisteminin yeni ekonomik şartlara cevap 

verebilecek şekilde uyarlanmasının zorunlu olduğu açıktır. Nitekim bu amaç doğrultusunda 

ilk önce uluslararası muhasebe ilke ve standartlarına göre uyarlanmış Kırgızistan Muhasebe 

Standartları geliştirilerek kabul edilmiş ve çok zaman geçmeden Uluslararası Muhasebe 

Standartlarını benimsenmiştir. 

Giderek globalleşen günümüz dünya ekonomisinde Kırgızistan kendisine bir yer 

bulmaya çabalamaktadır. Bağımsızlığına kavuşması ile Kırgızistan çeşitli ülkelerinin 
                                                 
1 Makro ekonomik verilerin ülke bilançosunu oluşturması ve diğer ülkelerle kıyaslanabilir duruma gelmesi.  
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dikkatini üzerine çekmeye başlamış. Bu nedenle, Kırgızistan’ın muhasebe düzenini 

incelemek ve Kırgızistan Muhasebe Standartlarını Uluslararası Muhasebe Standartları ile 

karşılaştırmak ve farklılıkları ortaya koyarak, çözüm yolları bulmak çalışmamızın konusu 

olarak seçilmiştir.  

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır.  

Muhasebe standartları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı çalışmanın birinci 

bölümünde, muhasebe standartlarının tanımı ve önemi, muhasebe standartlarının 

oluşturulma süreci, muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik olarak dünyadaki 

gelişmiş bazı ülkelerde yapılan çalışmalar, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi / 

Kurulu, buna yönelik olarak yapılan çalışmalar gibi konulara değinilmektedir. 

Uluslararası Muhasebe Standartlarına ilişkin açıklamalar ikinci bölümde 

sunulmuştur. Bu bölümde, standartların açıklanması, Kırgızistan’ın Uluslararası Muhasebe 

Standartlarına geçiş süreci, UMS ile UFRS’nın Kırgızistan Muhasebe Standartları (KMS) 

ile karşılaştırılması ve KMS’nın Türkiye Muhasebe Standartları ile karşılaştırılması yer 

almaktadır. 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde, Kırgızistan Muhasebe Düzeni ayrıntıları ile 

açıklanmıştır. Muhasebe organizasyonunun en önemli ayaklarından biri olan Kırgızistan 

Tek Düzen Hesap Planı sunulmuştur. Kırgızistan Muhasebe Sistemi ile ilgili genel bilgiler 

verilip, Tek Düzen Hesap Planı ve Mali Tabloları, UMS ve UFRS’de yayımlanan Mali 

Tablolar ile Kırgızistan Mali Tablolarının karşılaştırılması, Kırgızistan ve Türkiye 

Muhasebe Sistemindeki Mali Tablolar açısından karşılaştırılması ele alınmıştır.   

Sonuç bölümünde ise elde edilen veriler değerlendirilerek, öneriler sunulmuştur.   
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I. MUHASEBE STANDARTLARI  

1.1. MUHASEBE STANDARTLARININ TANIMI VE ÖNEMİ 

Muhasebe, genel anlamda işletmenin mali durumunu gerçeğe uygun olarak 

yansıtmayı amaçlar. Bu nedenle de kaynağı doğal kurallara dayanmalıdır. Muhasebe ile 

ilgili doğal kurallar ise bilimsel ve tarafsız yaklaşımlar sonucu oluşabilir. Bu çerçevede 

muhasebe uygulamaları, kaynağını muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartlarından almalıdır2. 

Muhasebe uygulamalarının belirli temellere uyması zorunludur ve bu noktada 

muhasebe kavram ve ilkelerinden hareketle muhasebe standartları geliştirilmiştir3. 

Muhasebe kavramı ve uygulamalarında da standartlar söz konusudur. Bu 

standartlardan bazıları kavramsal düzeyde olup çeşitli düşünceleri yansıtmakta, diğer 

bazıları da uygulamayı yönlendirmektedir. Bu konudaki standartlaşma, ülkeden ülkeye 

farklılık gösterebilmektedir.  

Muhasebe sisteminden edinilen bilgilerin, kullanıcıları için beklenen fonksiyonu 

yerine getirebilmesi ve işletme faaliyetlerine ilişkin sağlıklı bilgiler aktarabilmesi, benzer 

olayları benzer şekilde ifade etmesi, ürettiği bilgilerin doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe 

uygun ve karşılaştırılabilir olması belirli muhasebe standartlarına göre hazırlanması ile 

mümkündür4. 

Genel olarak muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarına yön veren ve 

finansal tabloların hazırlanmasına düzen getiren normlar olarak tanımlanabilir. 

                                                 
2 LAZOL İbrahim (2000), “SPK Uygulamaları, Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları 

Üçgeninde Muhasebe”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:7, Temmuz, s.9. 
3 SAĞLAM Nejdet (2001), “Bölümsel Raporlama ve Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

No:1282, Eskişehir, s.8. 
4 BAĞCI Hamdi (2002), “Ulusal Muhasebe Standartları ve Uluslararası Standartlarla Uyum”, XVII. 

Türkiye Muhasebe Kongresi, 10-12 Ekim, İstanbul, s. 23. 
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Muhasebe standartları, muhasebeci tarafından hangi nitelikte işlemlerin ve olayların, 

hangi değer üzerinden kaydedileceğini, sınıflandırılacağını ve hangi raporlarla sunulacağını 

belirler. 

Muhasebe standartları, finansal tablolar ilkelerinin uygulamaya geçirilmesini 

sağlayan esaslar ve yöntemlerden oluşur. Bu standartlar ekonomideki tüm sektörlerle ilgili 

olabileceği gibi, sadece bir sektörü de ilgilendirebilir5. 

Muhasebe standartlarının uygulamaya konulması işletmeler açısından çok 

önemlidir. Bu önemi şöyle özetlemek mümkündür. 

a) İşletmelerin finansal performanslarını farklı dönemler itibari ile aynı bazda 

karşılaştırma yapmalarına ve bu karşılaştırmanın sonuçlarına bağlı olarak işletme için 

hayati önem taşıyan konularda isabetli kararlar almalarına yardımcı olur. 

b) İşletmenin finansal performansının doğru analizi ile ileriye yönelik gerçekçi 

planların oluşturulması, isabetli hedef ve amaçların belirlenmesine yardımcı olur. 

c) İşletmelerin denetimlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.  

Görüldüğü üzere muhasebe standartları işletmeler ve ülke ekonomisi açısından son 

derece önemlidir. Bu nedenle muhasebe standartlarının benimsenerek, doğru bir biçimde 

uygulanması gerekir6. 

İşletme ile ilgili bilgilerin ihtiyaç sahibi taraflara sunulmasında, finansal raporlar ve 

finansal raporların oluşturulması açısından da muhasebe teori ve uygulamaları çok 

önemlidir. Ülkeler kendi şartlarına, ekonomik yapısına, yasal düzenine, politik sistemine 

bağlı olarak, işletme ile ilgili faaliyet sonuçlarının ve finansal durumlarının açık, anlaşılır, 

                                                 
5 TİMOSHENKO Vladimir (2007), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve 

Kırgızistan’da Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi, Bişkek. 

6 ALBOROV P.A. (2002), “Muhasebe Kayıtların Temeli”, Moskova, “Дело и сервис” Yayınevi 
(АлборовП.А., “Основы бухгалтерского учета”, Москва 2002: Издательство “Дело и сервис”). 
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anlamlı, gerçeğe uygun bir şekilde gösterilebilmesi açısından kendi standartlarını 

oluşturmuşlardır.  

Ancak zaman içinde, globalleşme hareketlerinin artması, uluslararası ticaretin, para 

ve sermaye hareketlerinin çok önemli boyutlara ulaşması ile birlikte, benzer olayların aynı 

şekilde ifade edilebilmesi, güvenilir, anlamlı ve gerçeğe uygun karşılaştırılabilir bilgilerin 

üretilmesi ve tarafların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması açısından, muhasebe 

alanında uluslararası standartların oluşturulması gereği de ortaya çıkmış ve oluşturulacak 

yüksek kaliteli standartları ile muhasebe riskinin ortadan kaldırılarak daha fazla yatırım, 

ticaret ve büyümenin gerçekleşmesine olanak sağlamak hedeflenmiştir7.  

1.2. MUHASEBE STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI 

Küreselleşme veya globalleşme 21.yüzyılın getirdiği yeni bir süreçtir. Bu süreçte 

rakipler, pazar artık ülke içinde değil bütün dünyadır. Globalleşme ile işletmelerin 

faaliyetleri dünya genelinde geniş bir alana yayınmıştır. Bu da işletmeler arasında yeterli ve 

güvenilir finansal bilgi akışının önemi bir kat daha artmıştır.  

Farklı ülkelerdeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe ilke ve uygulamaları 

uluslararası düzeyde finansal tabloların hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Tüm bunlar 

muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara 

dayanılarak hazırlanmasını gerektirmiştir. 

Muhasebe standartlarının oluşturulması üç şekilde olmaktadır. Bunlar; 

1) Kamu Sektörü Tarafından Yasama Yoluyla, 

2) Özel Sektör Düzenleyici Kuruluşları Vasıtasıyla, 

3) Kamu Sektörünün Muhasebe Standartları Düzenleme Yetkisini Bir Kuruluşa 

Devretmesi şeklinde olabilmektedir8.  

                                                 
7 www.niyazikurnaz.net/TMS/GENEL.pps (Erişim tarihi: 02.06.2009). 
8 SAĞLAM Nejdet, “Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış” Ankara Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası, 30 Kasım, 2006. www.asmmmo.org.tr/NST.ppt (Erişim tarihi: 08.02.2010). 



 6

1.2.1. Muhasebe Standartlarının Kamu Sektörü Tarafından Yasama Yoluyla 

Oluşturulması 

Muhasebe standartlarının kanunlar, yönetmelikler ve benzeri yöntemlerle devlet 

tarafından belirlenmesi durumudur. Muhasebe standartlarının bu şekilde belirlenmesi 

durumunda, muhasebe düzenlemelerinin başka olgulara uyumu konusunda herhangi bir 

yaptırım sorunu yaşanmamaktadır. Bu yolla yapılacak muhasebe düzenlemelerinin; ilgili 

çıkar gruplarının baskılarına karşı daha güçlü olması beklenmektedir. Bu usule yapılan 

eleştiriler ise, düzenlemelerin siyasi partilerin politik etkilerinin muhasebeye yansıdığı 

yolundaki eleştirilerdir9. 

Yasama, muhasebe standartlarını belirlerken bu standartlara uyulmaması 

durumunda uygulanacak cezaları da belirleyerek, standartların uygulanmasında yaptırımlar 

getirmektedir. Bu noktada, son yaptırım organının ve başvuru mekanizmasının mahkemeler 

olması da, hem standartların uygulanmasının sağlamasını hem de standartlara uyulmaması 

halinde yaptırım uygulamasını pekiştiren bir nokta olarak gündeme gelmektedir. Örneğin, 

Avrupa Birliği’nde muhasebe standartları bu şekilde Konsey Direktifleri olarak kabul 

edilmekte ve bu düzenlemeler üye ülke mevzuatlarına zorunlu olarak geçirilmektedir. 

Türkiye’de ise Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Tebliği ve SPK Muhasebe Standartları 

Tebliğleri örnek gösterilebilir10. 

 

 

                                                 
9 BOSTANCI Serpil, “Küreselleşen Muhasebede Standartlaşma Ve Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu”, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, s.3. 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/KURESELLESEN%20MUHASEBEDE%20STANDARTLASM
A%20VE%20TURKIYE%20MUHASEBE%20STANDARTLARI%20KURULU.doc (Erişim tarihi: 
08.01.2010) 

10 a.g.e. SAĞLAM, “Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış” www.asmmmo.org.tr/NST.ppt 
(Erişim tarihi: 08.02.2010). 

GÖKÇEN Gürbüz, ATAMAN Başak Akgül, ÇAKICI Cemal, “Türkiye Muhasebe Standartları 
Uygulamaları” (Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyumlu), 1 Bası, Beta Yayımları, Ekim, 2006, 
İstanbul. s.1-2. 
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1.2.2. Muhasebe Standartlarının Özel Sektör Düzenleyici Kuruluşları 

Vasıtasıyla Oluşturulması 

Muhasebe standartlarının belirlenmesinde, özel sektör düzenleyici kuruluşları görev 

alabilirler. Özel sektörce oluşturulan bu standartların uygulanması tamamıyla ihtiyari 

olmaktadır. Dolayısıyla burada en önemli sorun, standartlara uyum sağlanmasında bu 

kuruluşların yaptırım gücüne sahip olmamalarıdır.  

Bu kuruluşlar dernek, vakıf ve birlik şeklinde örgütlenen ve özel sektör 

temsilcilerinin içinde bulundukları yerel veya uluslararası kuruluşlardır. Özel sektör 

düzenleyici kuruluşları otoritelerini ve standartlara uyumu sağlayabilmek için geniş fikir 

alışverişleri, standart taslaklarına ilişkin görüşler alınması, belirlenecek standartlara temel 

oluşturmak üzere bir kavramsal çerçevenin kabul edilmesi gibi “uzlaşma arayışı” olarak 

adlandırılan geniş bir prosedür uygulama yoluna başvurmaktadırlar. 

Uluslararası Muhasebe Standartlar Kurulu, Amerika’da 1973 yılına kadar muhasebe 

standartlarının belirlenmesinde etkin rolü olan Muhasebe Standartları Kurulu bu tip 

kuruluşlara örnek olarak gösterilebilir11. 

1.2.3. Muhasebe Standartlarının Kamu Sektörünün Muhasebe Standartları 

Düzenleme Yetkisini Bir Kuruluşa Devretmesi Yoluyla Oluşturulması 

Muhasebe standartları belirleme yetkisinin hükümet desteği bulunan bir kuruluşa 

devredilmesi yöntemidir. Bu yöntemin avantajı, yargı ile her zaman pekiştirebilecek olan 

yaptırım gücünün bulunmasıdır. ABD’de bu yöntem uygulanmaktadır ve Kongre muhasebe 

yükümlülüklerini belirleme yetkisini Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu’na (Securities 

                                                 
11 BOSTANCI Serpil, “Küreselleşen Muhasebede Standartlaşma Ve Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu”, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, s.3. 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/KURESELLESEN%20MUHASEBEDE%20STANDARTLASM
A%20VE%20TURKIYE%20MUHASEBE%20STANDARTLARI%20KURULU.doc (Erişim tarihi: 
08.01.2010) 

GÖKÇEN Gürbüz, ATAMAN Başak Akgül, ÇAKICI Cemal, “Türkiye Muhasebe Standartları 
Uygulamaları” (Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyumlu), 1 Bası, Beta Yayımları, Ekim, 2006, 
İstanbul. s.2. 
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Exchange Commission - SEC) devretmiştir12. Ayrıca bir diğer avantajı da bu şekilde 

yapılandırılacak olan kuruluşlar muhasebe düzenlemelerini yasama organlarından daha hızlı 

ve etkin olarak gerçekleştirebileceklerdir. Bu yönteme getirilen eleştiri; yapı itibariyle özel 

sektör düzenleyici kuruluşları yöntemine kıyasla daha güçlü bir otoriteye sahip olması 

nedeniyle yapılacak düzenlemelerde keyfi davranılması ihtimalini arttırmakta ve bu 

kuruluşların politik baskılara ve bağımsızlıklarını sınırlandıran üst kuruluşların baskılarına 

açık olmaları ve bu baskılardan kolayca etkilenebilmeleridir13. 

Düzenleyici kuruluşlar, politik baskıları azaltmak ve üst kurumlar nezdinde 

otoritelerini güçlendirmek için muhasebe standardı oluşturulması sürecinde tarafsız ve 

detaylı bir standart oluşturma yöntemi izleme, standartların oluşturulmasında temel alınmak 

üzere bir kavramsal çerçeve oluşturma gibi yöntemlere başvurmaktadırlar. ABD’de SEC’in 

yasal desteğe sahip olmasına karşın Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial 

Accounting Standards Board – FASB) da aynı yöntemi izlemektedir. 

Benzer olarak, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Maliye Bakanlığı 

Muhasebe Sistemi Tebliğleri ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) bu 

kapsamdadır14. 

                                                 
12 GÖKÇEN Gürbüz, ATAMAN Başak Akgül, ÇAKICI Cemal, “Türkiye Muhasebe Standartları 

Uygulamaları” (Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyumlu), 1 Bası, Beta Yayımları, Ekim, 2006, 
İstanbul. s.2. 

13 a.g.e. BOSTANCI, “Küreselleşen Muhasebede Standartlaşma Ve Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu”, s.3. 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/KURESELLESEN%20MUHASEBEDE%20STANDARTLASM
A%20VE%20TURKIYE%20MUHASEBE%20STANDARTLARI%20KURULU.doc (Erişim tarihi: 
08.01.2010) 

14 a.g.e. GÖKÇEN, ATAMAN, ÇAKICI, 2006, s.3. 
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1.2.4. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi / Kurulu (International 

Accounting Standards Commitee / Board – IASC / IASB) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB); merkezi Londra – İngiltere’de 

bulunan, bağımsız, özerk muhasebe standartları hazırlama ve yayınlama konusunda genel 

kabul görmüş tek otoritedir15.  

Kurul üyeleri dokuz kişiden oluşur. Kurul, kamu yararına, genel amaçlı finansal 

tablolarda, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiyi gerekli kılan, tek ve yüksek kalitede, 

anlaşılabilir ve uygulanabilir küresel muhasebe standartları geliştirmeye amaçlamaktadır.  

Kurul, ulusal muhasebe standardı belirleyicileri (yapıcıları) ile birlikte çalışarak, 

dünya genelinde muhasebe standardını birbirine yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları bu kurul tarafından hazırlanır ve yayımlanır.  

Kurul Uluslararası Muhasebe Standardı (2005 öncesi) ve Uluslararası Finansal 

Raporlama Standardı yayımlamaktadır16.  

Finansal raporlama düzenlerinin uluslararası düzeyde uyumlaştırılması için çalışma 

yapan kuruluşların başında Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi/Kurul 

(International Accounting Standards Committee/Board – IASC/IASB) gelmektedir17. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının oluşturulması konusunda ilk 

tartışmalar 1960’larda başlamış ve bu konunun bir örgüt (komite) tarafından yürütülmesine 

yönelik somut öneriler ise, ilk defa 1972 yılında Sidney’de yapılan 10. Uluslararası 

Muhasebeciler Kongresi’nde gündeme gelmiştir18. 

                                                 
15 RAY BALL, “International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors” 

Accounting and Business Research, University of Chicago, p.2, March 09, 2009, S. Woodlawn Ave, 
Chicago, http://ssrn.com/abstract=929561 (Erişim tarihi: 08.12.2009) 

16 www.niyazikurnaz.net/TMS/GENEL.pps  (Erişim tarihi: 02.06.2009). 
17 ÇİFTÇİ Yavuz, “Türk Muhasebe Hukuku’nda İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesiyle İlgili 

Düzenlemelerin Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştırılması”, Muhasebede ve Denetime Bakış 
Dergisi, Ocak 2001, s.96.  

18 a.g.e. ÇİFTÇİ, s.96. 
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IASC; Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, 

İngiltere, İrlanda ve ABD gibi ülkeler başta olmak üzere 71 ülkeden 97 muhasebe 

kuruluşunun aralarında imzaladıkları bir anlaşmayla 1973 yılında kurulmuştur19. 

Komitenin temel amacı, denetlenmiş hesapların ve finansal raporların sunulmasında 

dikkate alınması gerekli temel standartları belirleyip, bunları, kamuya açık bir şekilde 

yayınlamak ve böylece bu hesapların dünya çapında kabul edilme ve dikkate alınma 

olanağını arttırmaktır20. 

Uluslararası muhasebe standartlarının uygulanması zorunlu değildir. Ancak, üye 

ülke muhasebe kuruluşlarının, standart çalışmalarını destekleme ve standartların kendi 

ülkelerinde de kabul görüp uygulanması yönünde çaba gösterme yükümlülükleri vardır.  

IASC ve IFAC (Uluslararası Muhasebe Federasyonu – International Federation of 

Accounts) arasında 1982 yılında yapılan bir anlaşma ile koordine kararı alınmış, ayrıca bu 

anlaşma ile IFAC üyelerinin aynı zamanda IASC üyeleri olduğu kabul edilmiştir. Böylece 

IASC ve IFAC bir çatı altında toplanmış olmaktadır21. 

Mayıs 2000’de başlatılan yeniden yapılandırma kapsamında, IASC Tüzüğü 

değiştirilerek, IASC, bir üst yapı olarak IASC Vakfı’na (International Accounting 

Standards Committee Foundation-IASCF) dönüştürülmüş ve uluslararası muhasebe 

standartları yayınlama görevi yeni kurulan IASB’a devredilmiştir. 

Türkiye’de Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) bu kuruluşa üyedir. 

Üyeliği 1979 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmıştır. 1994 tarihinde TMUD’nin 

                                                 
19 a.g.e. RAY BALL, p.2, 2009, Chicago, http://ssrn.com/abstract=929561 (Erişim tarihi: 08.12.2009). 
20 MISIRLIOĞLU Ufuk, “Muhasebe Standartlarında Küreselleşme Temel Uluslararası Muhasebe 

Standartları”, II.Uluslararası Muhasebe Standartları Konferansından İzlenimler, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı:116, s. 52, Mayıs 1998. 

21 a.g.e. GÖKÇEN, ATAMAN, ÇAKICI, s.14. 
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desteği ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği de IASC üyeliğine alınmıştır22. 

IFAC serbest olarak, şirketlerde, eğitim ve kamu sektöründe faaliyette bulunan 2,5 

milyondan fazla muhasebeciyi temsil eden 123 ülkedeki 157 üye ve birlikten oluşan küresel 

bir muhasebe mesleği örgütüdür23. 

IASC bünyesinde 1981 yılında “Danışmanlık Grubu (Consultative Group)”, 1995 

yılında da “Danışmanlık Konseyi (Consultative Council)” olmak üzere iki birim 

oluşturulmuştur. Danışmanlık Grubu, IASC’ın projelerine ilişkin teknik konular, çalışma 

programı ve stratejileri üzerinde görüşmeler yapmak üzere toplanmaktadır24. 

1997 yılında, IASC tarafından yayınlanmış olan uluslararası muhasebe 

standartlarına ilişkin olarak, uygulamada farklılıkların görülmesi veya uygulamanın 

yönlendirilmesine ihtiyaç gösterdiğinin anlaşılması halinde “açıklamalar (interpretations)” 

yayınlamak üzere “Yorumları İnceleme Komitesi (Standing Interpretations Committee - 

SIC)” oluşturulmuştur. Bu komite tarafından önerilen “açıklamaların” yayınlanması da 

standartların tabi olduğu şekilde IASC kurulunun onayına tabidir25. 

IASC tarafından muhasebe standardı oluşturulmasında izlenen aşamalar aşağıdaki 

gibidir26: 

a) Kurul bir “Standart Geliştirme Komitesi” oluşturur. Kurul üyelerinden biri 

standart geliştirme komitesine başkanlık ederken, IASC üyesi en az üç ülkenin temsilcileri 

de yer alır. IASC ayrıca, Kurulda veya Danışmanlık Grubunda temsil eden örgütlerin 

temsilcilerini veya ilgili konuda uzman olan kişileri de içerebilmektedir, 

                                                 
22 GÖKÇEN, ATAMAN, ÇAKICI, 2006, İstanbul. s.14. 
23 VALLE Fermin Del, “Küreselleşme, Standartlarda Yakınsama ve Muhasebe Mesleğine Rehberlik 

Eden İlkeler”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 40, Ekim 2008, s.18. 
24 SAĞLAM, s. 36-37. 
25 http://www.cfin.ru/ias/overview-4.shtml  (Erişim tarihi: 20.06.2009). 
26 GÖKÇEN, ATAMAN, ÇAKICI, 2006, İstanbul. s.14-15. 
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b) Kurul söz konusu standart ile ilgili muhasebe sorunlarını ve uygulamalarını 

inceler, IASC’nin standartları oluştururken esas aldığı çerçevenin mevcut standarda 

uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirir. Diğer taraftan, Kurul farklı muhasebe 

uygulamalarının gerekli olabileceği durumlar için ulusal ve bölgesel ihtiyaçları inceler. Bu 

incelemeler sonucu, kurula bir “Görüş Özeti” sunar, 

c) IASC, Kurulun Görüş Özeti’ne ilişkin değerlendirmesini aldıktan sonra, “İlkeler 

Rapor Taslağı”nı hazırlar. Bu raporun amacı, Açıklama ve Duyurma Taslağı’nın veya son 

Taslak’ın (Exposure Draft) hazırlanmasına esas alınacak muhasebe ilkelerini belirlemektir. 

Bu taslakta, alternatif uygulamalar ile bunların kabul veya reddine ilişkin gerekçeler de yer 

alır. İlgililerin belli bir süre içinde görüşlerini bildirmeleri istenir. Bu süre genellikle 3-4 

aydır. Kurul, yürürlükteki bir standardın oluşturulmasından sonraki gelişmeleri göz önünde 

bulundurarak değiştirilmesi durumunda Komiteye doğrudan doğruya Son Taslağı 

hazırlamasını önerebilir, 

d) IASC, İlkeler Rapor Taslağı’na ilişkin görüşleri inceler ve Kurula sunulacak 

ilkeler Nihai Raporu üzerinde görüş birliğine varır. Bu rapor Önerilen Uluslararası Finansal 

Raporlama Standardının son taslağının hazırlanmasına temel alınır. İlkeler Nihai Raporu, 

resmen yayınlanmaz, ancak talep üzerine ilgililere sunulması mümkündür, 

e) IASC, Kurulun onayına sunulmak üzere Son Taslağı hazırlar. Değişiklikler 

yapıldıktan ve Kurulun en az üçte ikisinin onayından sonra, son taslak yayınlanır. Belirli bir 

süre için de ilgililerin görüşlerini bildirmesi istenir. Bu süre en az bir ay olmak üzere 

genellikle 3-6 ay arasında değişmektedir, 

f) IASC, görüşleri inceler ve Kurulun incelemesine sunulmak üzere Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları Taslağı’nı hazırlar. Kurulun bu taslakta değişiklikler 

yapmasından ve Kurulun dörtte üçü ile onaylanmasından sonra, standart yayımlanır.  

Uluslararası Muhasebe Federasyonu’nun bir kolu gibi çalışan Uluslararası 

Muhasebe Standartları Komitesi, 24 Mayıs 2000’de IFAC’ın de katılımıyla Edinburg’da 
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yapılan Genel Kurul toplantısında bağımsız bir kuruluş haline gelmiştir. Edinburg’da kabul 

edilen kuruluş sözleşmesine göre, yeni yapının standart belirleme organı olarak, 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) oluşturulmuştur. Bu yeni yapılanma 

sonucu, tüm yayın ve yazışmaların Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 

adına yapılmasına karar verilmiş ve böylece 2001’den itibaren IASB, IASC’nin yerini 

alarak standartları ve taslakları geliştirmek, yayınlamak ve Standart Yorumlama 

Komitesinin (IFRIC) yorumlarını onaylamak görevlerinden sorumlu olmuştur. 

IASC’nin tüm sorumluluklarını üstlenerek, uluslararası muhasebe standartlarını 

oluşturmak amacıyla, 1 Nisan 2001 tarihinde, Londra’da kurulan Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu (IASB), bağımsız ve özerk muhasebe standartları hazırlama ve 

yayınlama konusunda genel kabul görmüş tek otoritedir.  

1973-2000 yılları arasında IASC adıyla görev yapan Kurulun bu tarihe kadar 

yayımlamış olduğu kurallar (“standartlar”) “Uluslararası Muhasebe Standardı-UMS 

(International Accounting Standards-IAS)”olarak adlandırılmıştır. Onlar bu gerçekleşen 

kuralları eşit olarak dünya çapındaki kamu şirketlerinde uygulamak niyetindedirler27.  IASB 

oluşturulmadan önce IASC tarafından oluşturulan IAS kodlu 41 adet standart 

yayınlanmıştır28. 

2001 yılından sonra IASB, o güne kadar yayımlanan Uluslararası Muhasebe 

Standartlarını aynı adla kabul ederek, bunlarla ilgili uyumlaştırma ve güncelleştirme 

çalışmalarını başlatmıştır. Bu tarihten sonra IASB tarafından kabul edilerek yürürlüğe 

konan standartlar ise, “Uluslararası Finansal Raporlama Standardı-UFRS (International 

Financial Reporting Standards-IFRS)” adı altında yeni kod verilerek yayımlanmaktadır. 

Bütün standartlar (UMS ve UFRS’ler) da set olarak “Uluslararası Finansal Raporlama 

                                                 
27 RAY BALL, Chicago, http://ssrn.com/abstract=929561 (Erişim tarihi: 08.12.2009). 
28 AKDOĞAN Nalan, “Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: 
Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:80, s.102, Mart-Nisan 2007. 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/80malicozum/6%20hakemsiz%20nalan%20akdogan.pdf 
(Erişim tarihi: 08.12.2009). 
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Standartları” olarak tanımlanmıştır29. Ancak bu standartların bir kısmı IASC ve IASB 

döneminde yürürlükten kaldırılmış veya bazı standartlarla birleştirilmiştir30. 

Dünyanın değişik bölgelerinde ülkeler arasında ekonomik işbirlikleri, ekonomik 

topluluk ve birlikler şeklinde yapılanmaların yaygınlık kazandığı görülmekte ve bu tür 

bölgesel işbirliklerinin hedeflerine ulaşmasına yönelik olarak; muhasebe standartlarındaki 

farklılıklar ortadan kaldırılarak, üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere ilişkin mali 

bilgilerin karşılaştırılabilir olmasının sağlanmasına yönelik önlemler alınmaktadır. Bu 

kapsamda en önemli araç IFRS seti olmaktadır. IFRS seti IASB tarafından 

geliştirilmektedir. 

Şekil 1’de IFRS’lerin Dünya genelinde uygulanması verilmiştir31. 

 

                                                 
29 RAY BALL, 2009, Chicago, http://ssrn.com/abstract=929561 (Erişim tarihi: 08.12.2009). 
30 AKDOĞAN, s.102, 2007.  
31 ÇELİK Orhan, “Uluslararası Muhasebe Standartlarına İlişkin Gelişmeler: Dünya ve Türkiye”, Ankara 

Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü. 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/ULUSLARARASIMUHASEBESTANDARTLARINA%C4%B0
L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0NGEL%C4%B0%C5%9EMELER.pdf (Erişim tarihi: 08.02.2010). 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, http://www.tmsk.org.tr/images/images/stories/IFRS_Dunya.JPG 
(Erişim tarihi: 08.02.2010). 
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Şekil 1: IFRS'lerin Dünya Genelinde Kullanımı  

IASB’nin amacı, uluslararası alanda kabul görmüş muhasebe standartları üretmektir. 

IASB, bazı Uluslararası Muhasebe Standartlarında değişiklikler ve düzenlemeler yapmakta, 

bazı Uluslararası Muhasebe Standartlarını, UFRS olarak adlandırılan Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları ile değiştirmekte ve yeni standartlar hazırlamaktadır. IASB, finansal 

tablolarda, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiyi sağlayan, tek ve yüksek kalitede, anlaşılabilir 

ve uygulanabilir, küresel muhasebe standartları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kurul ayrıca, 

ulusal muhasebe standardı belirleyicileri ile birlikte çalışarak, dünya genelinde muhasebe 

standartlarını birbirine yakınlaştırmayı da amaçlamaktadır. IASB, finansal raporlama 

standartlarını, dünyada etkin olarak uygulanabilecek nitelikte, basit ve anlaşılabilir olarak 

hazırlamaktadır. Ayrıca, IASB’nin en önemli görevlerinden biri de, ortaya çıkan uygulama 

sorunları karşısında, güncelleme ihtiyacı gerektiğinde, standartlarda gerekli görülen 

değişiklikleri yapmaktır. 
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IASB’nin görevleri şu şekilde sıralanabilir32: 

• Kaliteli, şeffaf ve anlaşılır uluslararası muhasebe standartları geliştirmek, 

• Ulusal muhasebe standartlarını ve uluslararası muhasebe standartlarını 

birbirine yaklaştırmak, 

• Taslakları (Exposure Draft) çıkartmak ve geliştirmek, 

• Standart Yorumlama Komitesi (IFRIC) tarafından oluşturulan yorumları 

onaylamak, 

• Oluşturulmakta olan bir standartla ilgili ulusal standartları ve uygulamaları 

gözden geçirmek, 

• Büyük projelerde görüş almak üzere uzmanlardan oluşan komiteler kurmak, 

• Büyük projelere, önceliği olan işlere ve gündeme ilişkin Standart Danışma 

Konseyi (SAC)’ne danışmak, 

• Her bir proje için şart olmamakla beraber, standartlar oluşturulmadan önce, 

standardın her çevrede uygulanabilir ve işleyebilir olduğundan emin olmak 

için hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan pazarlarda saha analizi 

(field test) yapmak. 

IASB’nin, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı (IASCF) tarafından 

atanan ve her biri bir oy hakkına sahip olan 2 ‘si yarı zamanlı 12 ‘si de tam zamanlı olmak 

üzere, farklı coğrafi bölgelerden gelen 14 üyesi bulunmakta olup, kararlar en az 9 üyenin 

olumlu oyuyla alınmaktadır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)’nun çalışmalarını, çok sayıda 

uluslararası kuruluş desteklemektedir. Özellikle 1990 yılından bu yana uluslararası 

                                                 
32 a.g.e. ÇELİK,  

http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/ULUSLARARASIMUHASEBESTANDARTLARINA%C4%B0
L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0NGEL%C4%B0%C5%9EMELER.pdf (Erişim tarihi: 08.02.2010). 
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muhasebe standartlarının gelişimi ile ilgili çalışmalarda rol alan ve halen IASB’nin de 

çalışmalarında aktif rol alan kuruluşlar şu şekilde ifade edilebilir: 

 Avrupa Komisyonu 

 Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (European Financial Reporting 

Advisory Group - EFRAG) 

 Uluslararası Sermaye Piyasası Kurumları Teşkilatı (International Organization 

of Securities Commissions –IOSCO) 

 Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of 

Accountants- IFAC) 

 Uluslararası Muhasebe Mesleğini Geliştirme Forumu (International Forum for 

Accountancy Development - IFAD) 

 ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (US Financial Accounting 

Standards Board - FASB) 

 ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (US Public Company 

Accounting Oversight Board - PCAOB) 

 ABD Sermaye Piyasası Kurumu (US Securities and Exchange Commission - 

SEC) 

Uluslararası muhasebe standartlarının geliştirilme sürecinin uluslararası kuruluşlar 

tarafından desteklenmesi standartların uygulama alanının genişlemesi bakımından son 

derece önemlidir33. 

                                                 
33 a.g.e. ÇELİK, 

http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/ULUSLARARASIMUHASEBESTANDARTLARINA%C4%B0
L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0NGEL%C4%B0%C5%9EMELER.pdf (Erişim tarihi: 08.02.2010). 
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IASB’ın kurulmasıyla birlikte IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) 

kodlu standartlar yayınlamaya başlamıştır ve bugüne kadar IFRS kodlu 8 adet standart 

yayınlanmıştır. Ancak aynı zamanda IAS kodlu standartlar da hala geçerlidir. 

Uluslararası finansal raporlama standartlarının ülkeler bazında uygulamaya 

konulmasında, farklı yöntemler izlenebilmektedir. Dünyada ve gelişmiş sermaye 

piyasalarında yakınsamanın durumu karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir34: 

Tablo 1:  Uluslararası finansal raporlama standartlarının ülkeler bazında 

uygulamaya konulmasında, Dünya ve gelişmiş sermaye piyasalarında yakınsamanın 

durum karşılaştırılması. 

UFRS’lerin Uygulamaya Konulmasında 

İzlenen Yöntem 
Tüm Ülkelerde 

Gelişmiş 

Sermaye 

Piyasalarında 

             UFRS’lere Atıf %60 %50 

            Tam Metin Aktarımı %20 %35 

            Diğer Yöntemler %20 %15 

 

110 ülkede UFRS standartlarının uygulanmasının zorunlu kılındığı ya da izin 

verildiği açıklanmaktadır. 110 ülkenin 82’sinde UFRS zorunlu olarak uygulanırken, 28 

ülkede ise zorunlu tutulmamış, sadece kullanımına izin verilmiştir. Standartları yukarıdaki 

biçimlerde uygulayan bu 110 ülkeden 75’inde denetim raporlarında UFRS’ye uygunluk 

görüşü aranmaktadır35. 

                                                 
34 AKDOĞAN, s.109, Mart-Nisan 2007.  
35 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, “Use of IFRSs by Jurisdiction”, 

http://www.iasplus.com/country/useias.html , (Erişim tarihi: 15.06.2009). 
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1.3. MUHASEBE STANDARTLARININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK 

OLARAK DÜNYADAKİ GELİŞMİŞ BAZI ÜLKELERDE YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik olarak Dünyadaki gelişmiş bir 

çok ülkede çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ülkelerin muhasebe standartları ve standartların 

belirlenmesine ilişkin yapılanmaları bazı farklılıklar taşımaktadır. Bu farklılıklar, hukuki ve 

mali sistemin yapısı, işletmelerin ortaklık yapısı ve buna bağlı olarak finansman yöntemleri, 

muhasebe mesleğinin gelişim düzeyi, muhasebe bilgilerinin kullanıcılarının eğitim ve 

gelişmişlik düzeyi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır36. 

Muhasebe standartlarının oluşturulmasında izlenen yöntemler, süreçler ve 

gelişmeler konusunda yapılan çalışmalar, gelişmiş ülkelerden olan Amerika Birleşik 

Devletleri, Avrupa, İngiltere, Rusya ve Türkiye açısından ayrı ayrı ele alınarak aşağıda 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

1.3.1. Muhasebe Standartlarının Oluşturulmasına Yönelik Olarak Amerika 

Birleşik Devletleri’nde Yapılan Çalışmalar 

ABD’de, muhasebe standartlarının oluşturulmasında kamu ve özel sektör 

düzenlemelerinin karışımı esasına dayalı bir sistem geçerlidir. Muhasebe standartlarına 

ilişkin ana düzenleme 1929 finansal krizinden sonra krize tepki olarak çıkarılan “1933 

Menkul Kıymetler Yasası” ve “1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası”nda yer almaktadır.  

SEC 1933 yasasını uygulamak amacıyla kurulmuş olup, 1934 Yasası SEC’e her iki 

yasa ile öngörülen finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri belirleme yetkisi vermiştir. 

SEC, kuruluşundan itibaren Muhasebe Bülten Serileri “Accounting Series Releases” ve 

Muhasebe Çalışanlar Bültenleri “Staff Accounting Bulletins” adı altında muhasebe konuları 

ile ilgili dökümanlar çıkarmış olmakla birlikte, genel olarak muhasebe standartları 

belirlemedeki rolünü denetim ve gözetim fonksiyonuyla sınırlandırmış, muhasebe ve 

                                                 
36 GÖKÇEN, ATAMAN, ÇAKICI, s.3. 
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bağımsız denetim için kuralların belirlenmesinde özel sektör düzenleyici kuruluşlarının 

etkili olmasına izin vermiştir. Bu kuruluşlardan en önemlisi Amerikan Enstitüsü Yetki 

Belgeli Kamu Muhasebecileri’dir (American Institute of Certified Public Accountants-

AICPA). 

ABD'de muhasebe standartları oluşturulmasına ilişkin gelişmeler düzenlemelerde 

etkili olan düzenleyici kuruluşlar açısından 3 döneme ayrılmaktadır. Bunlar AICPA'nın 

etkin rol aldığı “1939-1959 AICPA Muhasebe Prosedürleri Komitesi (The AICPA's 

Committee on Accounting Procedure CAP) ve 1959 -1973 Muhasebe Prensipleri Kurulu 

(APB)” dönemleri ile 1973 yılında kurulan ve halen ABD'de muhasebe standartları 

oluşturulması fonksiyonunu yerine getiren “FASB” dönemleridir. 

FASB, Finansal Muhasebe Standartları Tabloları “Statements of Financial 

Accounting Standards (SFAS)” olarak adlandırılan muhasebe standartları ile standartların 

geliştirilmesinde kullanılan genel kavramları içeren Kavramların Tabloları “Statements of 

Concepts” ve oluşturulan standartlara açıklık getirmeye, detaylandırmaya yönelik 

açıklamaları içeren Yorumlar “Interpretations” yayımlamakta ve faaliyetleri, muhasebe 

firmaları ile diğer organizasyonların ve kişilerin gönüllü yardımları ile finanse 

edilmektedir37. 

ABD’de muhasebe standartları oluşturulması süreci 1939’da başlamış ve 

günümüzde Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB), muhasebe standartlarını 

belirlemektedir. 

FASB’ın, standartları oluştururken iki temel dayanağı vardır. Bunlar; sadece kamu 

muhasebesi mesleğinin değil, tüm ekonomik kitlenin ihtiyaç ve görüşlerine cevap vermesi 

ile “Due process = doğrudan katılımcı süreç” sistemi ile tüm ilgili kişilere görüşlerini 

                                                 
37 BAŞPINAR Ahmet, “Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir 

Bakış”, Maliye Dergisi, s.42. 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/muhasesestandard%C4%B1.pdf 
(Erişim tarihi: 07.12.2009). 
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bildirmeleri için bol miktarda fırsat sağlayarak kamuoyu ile tam bir görüş birliği içinde 

çalışılmasıdır.  

Yukarıda belirtilen temel dayanakları gerçekleştirebilmek için tipik bir FASB 

Finansal Muhasebe Standardı Bildirisinin evrimi aşağıdaki adımlardan oluşur. 

a) Bir konu veya proje tanımlanıp kurulun gündemine alınır, 

b) Söz konusu konu ile ilgili çeşitli sektörlerin uzmanlarından oluşan bir görev gücü 

(task force) oluşturulup sorunlar, yaklaşımlar ve alternatifler tanımlanır, 

c) FASB’ın teknik kadrosu tarafından araştırma ve analizler yapılır, 

d) Bir araştırma memorandumu taslağı hazırlanır ve açıklanır, 

e) Genellikle memorandumun açıklanmasından 60 gün sonra bir kamuya duyurma 

ve görüş alma toplantısı düzenlenir, 

f) Kurul kamuoyundan alınan tepkileri irdeler ve değerlendirir, 

g) Kurul yaklaşımları mütalaa eder ve açıklanmak üzere bir "exposure draft = 

eleştiriye açık taslak metin" hazırlar, 

h) Kamuoyunun yorumları için en az 30 günlük dönemden sonra kurul, alınan tüm 

tepkileri değerlendirir, 

i) Komite kamuoyundan gelen yorumlar ışığında açık taslak üzerinde çalışır ve 

gerekli düzeltmeleri yapar, 

j) Kurul tüm üyeleri ile toplanarak düzeltilmiş taslak metine son şeklini verir ve bir 

standart bildirisi olarak yayımlanması için oylama yapar38. 

                                                 
38 BAŞPINAR Ahmet, “Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir 

Bakış”, Maliye Dergisi, s.42. 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/muhasesestandard%C4%B1.pdf 
(Erişim tarihi: 07.12.2009). 

TİMOSHENKO Vladimir (2007), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve 
Kırgızistan’da Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi, Bişkek. 
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1.3.2. Muhasebe Standartlarının Oluşturulmasına Yönelik Olarak  Avrupa 

Birliği’nde Yapılan Çalışmalar 

Avrupa Birliği’nde muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması yönündeki ilk 

çalışmalar 1970’lerde başlamıştır. Bu amaçla “Şirketler Kanunu Yönergeleri” başlığıyla 

yayınlanan Dördüncü, Yedinci ve Sekizinci Yönergelerde belirlenen ilkelerin, üye ülkelerin 

kendi hukuk sistemlerine dahil edilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu yönergelerle, AB 

çerçevesinde muhasebe uygulamalarının karşılaştırılabilirliği ve uyumu hedeflenmiş ve 

önemli katkılar sağlanmıştır39.  

Ancak, üye ülkelere birçok konuda seçimlik haklar tanınması, ekonomide ve finans 

piyasalarındaki gelişmeler vb. sebeplerle söz konusu yönergelerin yetersizliği hissedilmeye 

başlanmıştır.  

1990 yılında düzenlenen bir konferansta AB’de muhasebe uygulamalarının uyumu 

ele alınmış ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere 22 üyeden oluşan “Muhasebe Danışma 

Kurulu” oluşturulmuştur. Söz konusu Kurul ve AB yetkili organlarının yaptığı 

değerlendirmeler sonucunda, 14.11.1995 tarihinde “Muhasebe Uyumu: Yeni Bir Strateji 

Bire Bir Uluslararası Uyum” başlıklı bir bildiri yayımlanmıştır. Söz konusu bildiride 

aşağıdaki öneriler ön plana çıkmıştır40: 

− Uluslararası faaliyet gösteren Avrupa şirketlerini muhasebe yönergeleri dışında 

tutmak ve bu şirketleri muhasebe standartlarında serbest bırakmak, 

− Mevcut muhasebe yönergelerini güncellemek, 

− Avrupa Muhasebe Standartları Kurulu’nu kurmak, 

                                                 
39 ÇİFTCİ Yavuz, ERSERİM Alper, “Muhasebe Standartlarında Uluslararası Uyumlaştırma Çalışmaları 

Ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi” Uluslararası  Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan 
Piyasalar Uluslararası Sempozyumu (International Symposium On International Capital Flow And 
Emerging Markets  “International Harmonization At Accounting Standards And To Study Case Of 
Turkey”) s.238. http://bandirma.balikesir.edu.tr/bildiriler/kitap.doc  (Erişim tarihi: 07.12.2009). 

40 ZAİF Figen (2004), “Avrupa Birliği Muhasebe Standartlarında Son Gelişmeler”, 1. Uluslararası 
Muhasebe Konferansı: Yakınsama Yolunda, 3-5 Kasım, MÖDAV Yayınları, İstanbul, s.138-139. 
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− Amerika ile karşılıklı muhasebe standartlarını tanıma anlaşması yapmak, 

− IASB’ ye üye olmak. 

Bu öneriler uzun süre tartışılmış ve uluslararası muhasebe ve denetim standartlarına 

uyum yönünde karar verilerek, AB mevzuatında bu amaçla mevcut yönergelerde 

güncellemeler ve yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Haziran 2000’de Avrupa Komisyonu 2005 yılından itibaren hisse senetleri borsalar 

ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören şirketlerin (bankalar ve sigorta şirketleri dahil 

olmak üzere) konsolide mali tablolarını UMS ile uyumlu hazırlaması yönünde karar 

almıştır41.  

Mart 2002’de Avrupa Parlamentosu söz konusu düzenlemeyi onaylamış ve Eylül 

2002’de düzenlemeyi yayınlamıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tabi olacağı yeni 

düzenleme uyarınca, en geç 2005 yılına kadar bu kapsamdaki şirketler konsolide mali 

tablolarının düzenlenmesinde uluslararası muhasebe standartlarını uygulamakla yükümlü 

olup, üye ülkelerce bu yükümlülüğün tüm şirketleri kapsayacak şekilde genişletilmesi de 

serbest bırakılmıştır42. 

 

 

 

 

 

                                                 
41 TÜRMOB, “Dünya Yeni Finansal Raporlama Standartlarına Hazırlanıyor”, Bilanço Dergisi, Sayı:94, 

s. 18, Ağustos, 2004. 
42 İBİŞ Cemal, AKARÇAY Ayça, “IOSCO Deklarasyonu ve Menkul Kıymet Borsalarında IAS’ın 

Uygulanma Süreci”, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan, 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/06Sempozyum/4Oturum/CemalIbis.pdf (Erişim tarihi: 
18.05.2009). 
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1.3.3. Muhasebe Standartlarının Oluşturulmasına Yönelik Olarak İngiltere’de 

Yapılan Çalışmalar 

İngiltere’de muhasebe ile ilgili ilk düzenleme 1844 yılında Şirketler Kanunu ile 

başlamış ve 1900 yılında yeni bir kanunla denetim konusu düzenlenmiş ve 1947 yılında 

Şirketler Kanunu tekrar değiştirilmiştir43. 

1970 yılına kadar muhasebe uygulamalarına yönelik çalışmalar meslek 

mensuplarından oluşan İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü (The Institute 

of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

1970 yılında ise muhasebe standartlarının oluşturulmasıyla ilgili olarak, Muhasebe 

Standartları Belirleme Komitesi (ASSC) kurulmuştur. 1990 yılında, Muhasebe Standartları 

Komitesi (ASC – Accounting Standards Committe) olarak isimlendirilmiştir. Yine 1990 

yılında, bu kurum Muhasebe Standartları Kurulu (ASB – Accounting Standards Board) 

adını almıştır. 

ASC, 1990 yılına kadar Statements of Standard Accounting Practice (SSAP) adı 

altında genel uygulama alanı olmayan konulara ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Ancak, 

ASC tarafından muhasebe standartlarının oluşturulması bu yıllar boyunca; standartların 

uygulanması için yasal yaptırım gücünün bulunmaması, standartların çok genel olması ve 

tam olarak kesinlik taşımaması, ASC’nin muhasebe meslek örgütlerinin kontrolünde olması 

ve oluşturulan standartların kaliteli olmaması gibi nedenlerle tatmin edici bulunmamıştır.  

Yeni standart oluşturma sistemi 1989 Şirketler Kanunu ile geliştirilmiştir. Bu 1990 

yılında İngiltere’de muhasebe standartlarının oluşturulması sisteminin yeniden 

yapılandırılmasına neden olmuştur. Şirketler Kanunu hükümete muhasebe standartlarını 

yayımlayan, standartlara uyumu denetleyen ve sürecin gözetiminden sorumlu kuruluşları 

                                                 
43 BAŞPINAR Ahmet, “Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir 

Bakış”, Maliye Dergisi, s.44. 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/muhasesestandard%C4%B1.pdf 
(Erişim tarihi: 07.12.2009). 
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onaylama ve bu kuruluşlara gerekli imkanları sağlama yetkisi vermiştir. İngiltere’de 

kurulan yeni sistemde Finansal Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council - FRC), 

standart oluşturma sürecinin gözetiminden ve etkin işleyişinden sorumlu kuruluştur. 

Muhasebe Standartları Kurulu (Accounting Standards Board - ASB) ise muhasebe 

standartlarının geliştirilmesi ve yayımlanması ile yetkili kuruluştur. ASB üyeleri FRC 

tarafından atanmaktadırlar ve muhasebe konusunda gerekli teknik bilgiye sahip olmaları 

gerekmektedir. ASB’nin Acil Konular Görev Grubu (Urgent Issue Task Force - UITF) ve 

Kamu Sektörü İrtibat Komitesi (Public Sector Liaison Committe - PSLC) olmak üzere iki 

alt komitesi bulunmaktadır. UITF, mevcut standartlarla düzenlenmemiş olan acil konularla 

uğraşmak üzere oluşturulmuştur. PSLC üyeleri kamu sektöründe muhasebe konusunda 

deneyimli kişilerden oluşmaktadır. PLSC’nin başkanı ASB üyeleri arasından belirlenmekte 

olup, ana fonksiyonu kamu sektörüne ilişkin düzenlemelerde ASB’ye danışmanlık yapmak 

ve standartlar yayınlanmadan önce kamu sektörü bakış açısından incelenerek yorum 

getirmektir. ASB tarafından standartların oluşturulmasında ilgili çevrelerin katılımını 

öngören bir yöntem izlenmektedir. ASB ile FRC’ye bağlı olarak faaliyet gösteren diğer bir 

kuruluş da Finansal Raporlama Gözetim Heyeti’dir (Financial Reporting Review Panel - 

FRRP). FRRP, belirlenen standartlara aykırı uygulamalarla mücadele etmek üzere 

oluşturulmuştur. Muhasebe standartlarına uyumu aktif olarak denetlemekte, ancak ortaklar, 

borsa veya finans basını gibi kaynaklarla ulaşan ihbarlar üzerine inceleme yapmaktadır44. 

Mevcut durumda İngiltere ve ABD sistemleri benzerlikler göstermektedir. Ancak, 

İngiltere sisteminde sermaye piyasası düzenleyici kuruluşunun etkinliği söz konusu 

değildir. İngiltere ve ABD örneklerinde dikkat çekici husus; her ikisinde de önceleri 

standart oluşturma sürecinde meslek örgütü hakim iken, bu yapının değiştirilerek sadece 

muhasebe meslek örgütlerinin değil, finansal tablo hazırlayıcıları, kullanıcıları gibi tüm 

                                                 
44 a.g.e. BAŞPINAR, s.44. 

http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/muhasesestandard%C4%B1.pdf 
(Erişim tarihi: 07.12.2009). 
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ilgili çevrelerin görüşlerinin sürece katılımını sağlamaya yönelik bir yapılanmaya gidilmesi 

ve yasal yaptırım gücünün daha belirgin hale getirilmesidir45. 

1.3.4. Muhasebe Standartlarının Oluşturulmasına Yönelik Olarak Rusya’da 

Yapılan Çalışmalar 

Rusya 1998 yılında kendi ulusal muhasebe standartlarını IAS/IFRS ile 

uyumlaştırmak için bir program hazırlanmış ve Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı 1998 

yılından itibaren 20 yeni standart yayınlayarak uyumlaştırma çalışmalarında önemli adımlar 

atmıştır. Hükümetin beyan ettiği rota Rusya Muhasebe Standartlarının IFRS ile 

bütünleşmesi şeklinde olmuştur.  

Avrupa Birliği ise Rusya’da IFRS uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla bir 

proje sunmuştur. Rusya Federasyonunda 2005 Aralık ayında başlanan Muhasebe 

Reformunun Uygulaması 2 yıllık bir projedir ve muhasebe firmaları, Rusya ticaretinin 

profesyonel kuruluşlarını içerir. 2004 yılından itibaren bütün ticari bankalar mali tablolarını 

hem ulusal muhasebe standartlarına hem de uluslararası muhasebe standartlarına göre 

hazırlamakla yükümlü tutulmuştur. Uyumlaştırma çalışmalarında hedeflenen IAS/ IFRS’ye 

tam geçiş planı 2010 yılı46. 

 

 

 

 

 

                                                 
45 BAŞPINAR, s.44. 

http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/muhasesestandard%C4%B1.pdf 
(Erişim tarihi: 07.12.2009). 

46 ÇANKAYA Fikret, “Uluslararası Muhasebe Uyumunun Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama: Rusya, 
Çin ve Türkiye Karşılaştırılması”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, 
Sayı 6, s.135, 2007. 
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1.3.5. Muhasebe Standartlarının Oluşturulmasına Yönelik Olarak Türkiye’de 

Yapılan Çalışmalar 

Türkiye’de uygulanan muhasebe sistemleri tarihsel olarak incelendiğinde, ekonomik 

olarak sıkı ilişkide bulunduğu ülkelerin muhasebe sistemlerinden etkilendiği görülmektedir. 

Bu duruma istinaden Türk muhasebe sisteminde ilk olarak Fransa, daha sonra Almanya 

muhasebe sisteminin etkileri görülmüştür. Daha sonraki yıllarda ABD ile ilişkiler ağırlık 

kazanmış ve muhasebe sistemimizde bu duruma paralel olarak Amerikan etkileri görülmeye 

başlanmıştır. 80’li yılların sonlarına doğru ise Türkiye’nin AB tam üyelik için çalışmaların 

başlaması ve AB uyum sürecine girilmesi, ayrıca dünyada küreselleşme sürecinin hızla 

artması Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu, finansal piyasalarda 

karşılaştırma imkanı sağlayan, açık, anlaşılır, şeffaf, güvenilir muhasebe standartları 

oluşturulmasını gerekli kılmıştır47. 

Türkiye’de cumhuriyet dönemi boyunca, muhasebe alanındaki düzenlemelerle ilgili 

bir karmaşa ortamı yaşanmış, düzenlemelerin her biri ayrı kesimi kapsadığından tam bir 

uygulama birliği sağlanamamıştır. Muhasebe uygulamalarının vergi mevzuatı çerçevesinde 

yürütülmesi yakın zamana kadar devam etmiştir48. 

Türkiye’ de farklı alanlarda farklı muhasebe uygulamalarının esas alınması, 

muhasebe uygulamalarında tekdüzeliği engellemiştir. Bu sorunu ortadan kaldırmak 

amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları oluşturulmuştur49. 

Son yıllarda uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlama amacıyla başta 

SPK, BDDK ve TMSK olmak üzere, birçok kurum tarafından düzenlemeler yapıldığı 

görülmektedir. Bu düzenlemelerde, dünyadaki eğilime paralel olarak, uluslararası 

                                                 
47 TORAMAN Cengiz, BAYRAMOĞLU Fatih M. (2006), “Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Muhasebe 

Uygulamalarına Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi (Özel Sayı), Sayı 76, (17. Dünya Muhasebe Kongresi / 
Kasım 2006), s.474. 

48 ÇİFTCİ Yavuz, “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden Bugüne Yapılan Muhasebe Düzenlemeleri”, II. 
Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışması ve I. Muhasebe Tarihi Günleri, 28-29 Haziran 2007, Giresun. 

49 AYBOĞA Hanifi, “Muhasebe – Hukuk İlişkileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 68, Temmuz-Ağustos-
Eylül 2004, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/68MaliCozum/03%20hanifi%20ayboga.pdf 
(Erişim tarihi: 12.02.2010.)  
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muhasebe standartlarını bir bütün olarak ele alma yönünde eğilimin ağır bastığı 

söylenebilir. Özellikle TMSK’nın kurulmasıyla, Türkiye’de standart hazırlama 

konusundaki karmaşanın sona erdirilmesi ve Türkiye’deki tüm işletmeleri kapsayacak 

UFRS’yle uyumlu ulusal muhasebe standartlarının (TMS) yayımlanması hedeflenmektedir. 

1.3.5.1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tarafından Yapılan Çalışmalar 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kanunla verilen yetkiye dayanarak, kendisine tabi 

şirketlerin ve aracı kurumların hesaplarının tutulmasında, mali tablolarının 

düzenlenmesinde, muhasebe verilerinin kullanılmasında ve bunların denetiminde uyulacak 

ilke ve kuralları, yayımlamış olduğu tebliğlerle düzenlemektedir. SPK, yapmış olduğu 

düzenlemelerle, her ne kadar kanun kapsamına giren işletmelerle de sınırlı kalsa, vergi 

mevzuatını esas alan ülkemizdeki muhasebe uygulamalarına yeni bir bakış açısı 

kazandırmıştır. 

Dünyadaki muhasebe standartlarında uyum yönünde gelişmeler, ülkemizin AB'ye 

tam üye olmayı amaçlaması vb. sebepler, muhasebe hukukumuzun AB yönergeleri ve 

uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. SPK 

tebliğleri ile getirilen bugüne kadarki düzenlemelerde, bu uyumun ön planda tutulduğu 

gözlenmektedir50. 

SPK 2003 yılında, 33 adet uluslararası muhasebe standardını esas alan, “Sermaye 

Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yayımlamıştır. Seri:XI, 25 No.lu 

Tebliğ, kapsamına giren işletmelerce, 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali 

tablolardan geçerli olmak üzere zorunlu olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

İlgili düzenleyici kurumlar, bankalar ve sigorta işletmeleri için daha önce 

uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlayıp yürürlüğe koydukları 

                                                 
50 ÇİFTCİ Yavuz, ERSERİM Alper, “Muhasebe Standartlarında Uluslararası Uyumlaştırma Çalışmaları 

Ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi” Uluslararası  Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan 
Piyasalar Uluslararası Sempozyumu (International Symposium On International Capital Flow And 
Emerging Markets  “International Harmonization At Accounting Standards And To Study Case Of 
Turkey”) s.239. http://bandirma.balikesir.edu.tr/bildiriler/kitap.doc  (Erişim tarihi: 07.12.2009). 
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düzenlemeleri iptal ederek, TMS’yi kabul etmişlerdir. SPK da 11.03.2008 tarihinde, 2003 

yılından beri uyguladığı 25 No’lu Tebliğ’i yürürlükten kaldırarak, UFRS’yle uyumlu 

TMS’leri esas almak üzere hazırladığı SERİ: XI, 29 No’lu Tebliği yayımlamıştır51. Söz 

konusu tebliğ çalışmamızın ekinde Ek:1 olarak yer almaktadır. 

1.3.5.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Tarafından 

Yapılan Çalışmalar 

1999 yılında yürürlüğe giren 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ile bankaların 

faaliyetlerine ilişkin işlemlerini düzenlemek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu kurulmuştur. Kurum’un karar organı olarak belirlenen, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu (BDDK), Kanun ile kendisine verilen yetkiye dayanarak, bankacılık 

alanında çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Muhasebeye yönelik düzenlemelerde, 

uluslararası muhasebe standartları ve AB düzenlemelerine uyumun göz önünde tutulduğu 

görülmektedir. 

BDDK, Türkiye’de faaliyet gösteren bütün bankaların muhasebe sistemine ilişkin 

esas ve ilkelerin belirlenmesi amacıyla, “Muhasebe Uygulama Yönetmeliği”ni ve buna 

bağlı olarak uluslararası muhasebe standartlarını esas alan 19 adet muhasebe tebliğini 2002 

yılında yayınlamıştır. Daha sonra yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve 

Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik52 (Çalışmamızın 

Ekler bölümünde Ek:2 olarak yer almaktadır) ile birlikte, 2002 yılında yapılan 

düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış ve bazı hususlar istisna olmak üzere, bankaların 

muhasebe işlemlerinde TMSK tarafından yayınlanan TMS’yi esas alacakları kabul 

edilmiştir. Kurul, bu tarihten sonra tekdüzen hesap planı, finansal tablo formatları ve 

konsolide finansal tablolarla ilgili yeni tebliğler yayınlamıştır.  

 

                                                 
51 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede.  
52 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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1.3.5.3. Sigorta ve Reasürans Sektörüne Yönelik Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Çalışmalar 

Son yıllarda Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Denetleme Kurulu (SDK) ve Türkiye 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin (TSRSB) gündeminde uluslararası muhasebe 

standartlarıyla uyum konusu ön plana çıkmıştır. 31.12.2004 Tarih ve 25687, 3. Mükerrer 

Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliği 

(Çalışmamızın Ekler bölümünde Ek:3 olarak yer almaktadır) ile, 01.01.2005 tarihinden 

itibaren, sigortacılık muhasebe sisteminde de UFRS’ye uyum esası benimsenmiştir. 

Yönetmelik uyarınca, halka açık olsun ya da olmasın tüm sigorta şirketleri, Hazine 

Müsteşarlığı’nca sigorta sektörüne yönelik standartlar yayınlayana kadar, SPK’nın Seri 

XI/29 No’lu Tebliği’ne uygun finansal tablolar hazırlamakla yükümlüdür. Yönetmelik 

çerçevesinde, hazırlanan ilk tebliğ olan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında 

Tebliğ 30.12.2004 Tarih ve 25686 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01.01.2005 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı’nca 14.07.2007 Tarih ve 26582 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal 

Raporlamaları Hakkında Yönetmelik”53 ile 01.01.2008 tarihinden itibaren sigorta 

sektöründe TMSK tarafından belirlenen TFRS’ye uyum esası kabul edilmiştir. 

Söz konusu Yönetmelik uyarınca, sigorta şirketlerinin faaliyetlerini TMSK’nın 

finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri 

çerçevesinde muhasebeleştirmeleri esastır. Ancak, sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, 

birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal 

tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların 

düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılacak tebliğlerle 

düzenlenmeye devam edileceği belirtilmiştir. 

                                                 
53 Yönetmelik için bkz., HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik 

Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik”, 
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/finansalraporlama2.htm  (Erişim tarihi: 16.06.2009). 



 31

1.3.5.4. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Tarafından Yapılan 

Çalışmalar 

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 15.12.1999 Tarih ve 4487 Sayılı Kanun’la 

eklenen Ek-1. madde ile, ulusal muhasebe standartlarını oluşturma konusunda yetkili olmak 

üzere Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuş ve ilk toplantısını 

07.03.2002 tarihinde yaparak faaliyete geçmiştir. 

Günümüzde yaygın olarak kabul gören yaklaşım, dünya çapında uygulanabilecek 

tek bir muhasebe standartları seti oluşturulabilmesi için, ilgili kuruluşların birlikte 

çalışmalarını ifade eden yakınsamadır. Bu yaklaşımın en önemli göstergesi, IASB’ın 

çalışmalarına son yıllarda AB, IOSCO ve FASB başta olmak üzere bir çok ulusal ve 

uluslararası oluşumun verdiği destektir54. 

TMSK’da bu gelişmelere paralel olarak, uluslararası muhasebe standartlarının “set 

olarak” uygulamaya konulması konusunda ilke kararı almıştır55.  

TMSK, 2005 yılı Ocak ayından itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları ile tam 

uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları’nı (TFRS); 2007 yılı Mart ayından itibaren de TMS Yorumları’nı (TMSY) ve 

TFRS Yorumları’nı (TFRSY) Resmi Gazete’de yayımlamaya başlamıştır56. 2009 yılı 

itibariyle 29 adet TMS, 8 adet TFRS, 10 adet TMSY ve 17 adet TFRSY yayımlamıştır57. 

                                                 
54 a.g.e. ÇİFTCİ, ERSERİM  s.240 http://bandirma.balikesir.edu.tr/bildiriler/kitap.doc  (Erişim tarihi: 

07.12.2009). 
55 AKDOĞAN Nalan, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türkiye Muhasebe 

Uygulamalarına Getireceği Değişiklikler ve Vergi İlişkisi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C.6, S.3, 
Eylül 2004, s.21. 

56 a.g.e. ÇİFTCİ, ERSERİM, s.240, http://bandirma.balikesir.edu.tr/bildiriler/kitap.doc  (Erişim tarihi: 
07.12.2009). 

57 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, “Türkiye Muhasebe Standartları Seti”, 2009, 
http://www.tmsk.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=69 (Erişim tarihi: 
31.01.2010). 
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II. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI  

2.1. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’nin kurulduğu 1973 yılından58 ve bu 

komitenin 1975’te yayınladığı ilk muhasebe standardından bu yana, profesyonel 

muhasebeciler arasındaki uluslararası işbirliği, muhasebe standartlarının dünya genelinde 

uygulanması doğrultusunda devam etmiştir. Komitenin öncelikli amacı kuşkusuz 

uluslararası standartların oluşturulması olmuştur. Birincisi, komite, taslakları tasarlamak ve 

mesleki örgütler aracılığıyla görüşlerini almak üzere bunları meslek mensuplarına önermek 

zorunda kalmıştır. İkincisi, görüşleri, önerileri ve teklif edilen değişiklikleri bir araya 

getirmek, orijinal tasarıyı yeniden düzenlemek ve nihai standardı yayımlamak komitenin 

görevleri arasında yer almıştır59.  

1977 yılında Münih – Almanya’da gerçekleşen 11. Dünya Muhasebeciler Kongresi 

sırasında kurulan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of 

Accountants - IFAC )60 sonrasında uluslararası işbirliği kurma çalışmaları süreklilik arz 

eden bir örgütün desteğini almış ve böylelikle 100’den fazla ülkenin meslek örgütleri 

tarafından da destek sağlanmıştır.  

 Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi 1982 yılında genişleyerek 17 üyeye 

sahip olmuş ve IFAC ile daha yakın çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Söz konusu organın 

13 üyesi finansal raporlama ile ilgili örgütler tarafından atanmıştır. IFAC’ın tüm üyeleri bu 

                                                 
58 Sydney’deki 10. Dünya Muhasebeciler Kongresi’ni takiben 1973’te Uluslararası Muhasebe Standartları 

Komitesi’nin kurulması kararının alındığı anlaşma, Londra’da yapılan toplantıda 10 ülkenin, yani 
Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve ABD 
temsilcilerinin katılımıyla imzalanmıştır.  

59 “Muhasebe Politikalarının Yayınlanması” (IAS 1) ve “Tarihi Maliyet Sistemi Çerçevesinde Değerleme ve 
Varlıkların Sunumu” (IAS 2) başlıklı her iki standart da 1975’te yayınlanmıştır. 

60 IFAC’ın 2006 yılı itibariyle 118 ülkeden (2,5 milyon profesyonel birey) 155 üyesi ve mesleki ortakları 
bulunmaktadır. IFAC’ın Münih’teki kurucuları arasında Türkiye’den Muhasebe Uzmanları Derneği de yer 
almış olup TÜRMOB 1993’te IFAC üyesi haline gelmiştir.  
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komitenin üyeleri haline gelmiş ve IFAC 1978’de komiteyi küresel standart belirleyici 

olarak tanımıştır.  

Avrupa Muhasebe Federasyonu (European Accounting Federation) ile yürütülen 

geniş tartışmaları takiben söz konusu örgüt, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi 

tarafından yürütülen uluslararası uyumlaştırma çalışmalarına destek vermeyi benimsemiş ve 

1989’dan itibaren komitenin çalışmalarına dahil olmuştur. Her ne kadar o tarihte ABD’li 

yetkililer ülke sınırları içinde belirledikleri muhasebe prensipleri (Generally Accepted 

Accounting Principles – GAAP) yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı 

uygulamayı kabul etmemişse de, Avrupa Muhasebe Federasyonu tarafından atılan adım 

UFRS’nin küreselleşmesi açısından büyük bir ilerleme olmuştur. 

Yukarıdaki gelişmelerin öncesinde iki büyük firma GAAP’tan farkları olan 

UFRS’nin uygulanmasını kabul etmemiştir. ABD ve ABD ülkeleri ile yakın mali ilişkileri 

olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement – 

NAFTA) üyesi ülkeler, aynı anda GAAP’a hem de UFRS’ye uyum sağlamakta 

zorlanmaktaydı. Geniş kapsamlı uygulamalar açısından ikinci büyük adım 1995 yılında 

gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği Komisyonu, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi 

ile Uluslararası Menkul Değerler Örgütü (International Organization of Securities 

Commission – IOSCO) arasında temel standartları tamamlama hususunda imzalanan 

anlaşmayı destekleme kararı almış ve AB’deki çok uluslu şirketlerin komite tarafından 

oluşturulan uluslararası muhasebe standartlarını takip edeceği sonucuna varmıştır.  

Gerek Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi gerekse Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu, küresel muhasebe standartlarının uyumlaştırılması amacını taşımıştır; 

bu dünya pazarlarında katılımcıların ve diğer kullanıcıların zamanında ekonomik karar 

alabilmeleri için finansal raporlamada kullanılabilen yüksek kalitede, şeffaf, anlaşılır ve 

mukayeseli bilgiyi gerekli kılan tek tip, küresel muhasebe standartların oluşturmuştur.  

Amerikan Enstitüsü Yetki Belgeli Kamu Muhasebecileri’ne (American Institute of 

Certified Public Accountants) bağlı Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) 
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tarafından 2002 yılında düzenlenen ortak toplantıda, ABD’de uygulanan GAAP’ın küresel 

düzeyde uygulanan UFRS’yi uyumlaştırma çalışmasına başlanılması kararı alınmıştır. 

Ayrıca şu hususlar hakkında da çalışma yapılması kararlaştırılmıştır:  

• Mevcut finansal raporlama standartlarının en kısa süre içinde uyumlu hale 

getirilmesi ve uygulanabilir olması,  

• Bir kez uyumlaştırma konusunda başarı elde edilmeye başlandığında bunun 

süreklilik haline gelmesi ve buna yönelik programların koordine edilmesi.  

UFRS’nin küresel düzeyde kabulü açısından önemli bir adım olarak Amerikan 

Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu, (US Securities and Exchange Commission – US 

SEC) 1996’da Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’nin hedefi olan sınır ötesi 

işletmelerde finansal tabloların hazırlanmasında kullanılabilecek muhasebe standartlarının 

değiştirilmesine destek verme kararı aldı.  

2000’de Uluslararası Menkul Değerler Örgütü IOSCO, üyelerine çok uluslu 

kullanıcıları tarafından UMS kullanabilmelerine izin vermelerini önerdi.  

2002’de Avrupa Birliği, üye devletlerin menkul değerler borsalarında listelenen 

şirketlerin Ocak 2005’ten itibaren UFRS kullanması kararını aldı. Bu da şu anlama 

gelmekte idi; 8000 kadar büyük Avrupa şirketi UFRS kullanmaya başlayacaktı.  

Her ne kadar henüz Amerikan GAAP ile UFRS’nin uyumlaştırılması 

tamamlanmadıysa da 2006’nın sonunda özellikle Avrupa ve Asya-Pasifik’te yer alan 

binlerce firma, ulusal standartlarından UFRS’ye geçiş yaptılar. Bununla beraber, Amerikan 

GAAP veya UFRS’nin benimsenmesi suretiyle ulusal muhasebe standartlarının gelişmesi 

ile birlikte standartların tüm dünyada benimsenmesi, Finansal Muhasebe Standartları 

Kurulu (FASB) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu’nun (IFRSB) ortak 

çalışmasını takiben tamamlanmış olacaktır.  
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Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), UFRS’nin tamamını tercüme etmiş 

olup bunları Türk Finansal Raporlama Standartları olarak ilan etmiş ve 2008 itibariyle 

bunların tamamının benimsenmesini hedeflemiştir. Uygulamada, Türkiye’de listelenen 

firmalar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan ve UFRS’den çok fazla farklı 

olmayan standartları kullanmaktadır. Bununla beraber, TMSK’nın uygulama, tercüme ve 

gözlem hususlarında tek otorite olarak kabul edilmesini takiben Maliye Bakanlığı’nın Tek 

Düzen Muhasebe Standartlarının yerini büyük ihtimalle UFRS alacaktır61.  

Aşağıdaki tablo uluslararası denetim firması olan Deloitte Touche Thomatsu 

tarafından hazırlanan “The IFRS in Your Pocket 2009” başlıklı çalışmadan yararlanılarak 

hazırlanmıştır62: 

Tablo 2: UFRS’nın Dünya Genelindeki Kullanımı 

UFRS’nın Dünya Genelindeki Kullanımı, 2009 Ülke Sayısı 

1. UFRS’nın uygulanmasına izin vermeyen ülkeler 33 

2. UFRS’nın uygulanmasına izin veren ülkeler 22 

3. Sadece kimi ulusal firmalara izin veren ülkeler 5 

4. Tüm ulusal firmalara izin veren ülkeler 86 

TOPLAM  146 

 

Menkul Değerler Borsasına sahip 146 ülke arasından 86 ülke (toplamın %53’ü), 

UFRS’i finansal raporlama için zorunlu kılmıştır. 22 ülkede ise UFRS’ye izin verilmiş ama 

                                                 
61 AYSAN Mustafa, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Küresel Uyum” (8-9 Mart 2007 

tarihleri arasında yapılan 1. Balkan Ülkeleri Uluslararası Muhasebe ve Denetim Konferansı’na sunulan 
bildiri), Muhasebe ve Finansman dergisi, İstanbul Üniversitesi, Sayı:34, s.51-54., Nisan 2007. 

62 Deloitte Touche Thomatsu, UFRS Cep kitapçığı 2009,  “The IFRS in Your Pocket 2009” 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/pocket2009.pdf (Erişim tarihi: 14.01.2010). 
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listelenen firmalar için zorunlu kılınmamıştır. Kırgızistan’da borsada işlem gören tüm yerel 

şirketler için UFRS’nin kullanılması zorunludur63.  

UFRS’nin tüm ülkeler tarafından benimsenmesi için daha uzun bir yol söz 

konusudur. Henüz dünya genelinde listelenen ve listelenmeyen firmaların tümünde 

uyumlaştırma süreci sağlanamamıştır; ama doğru yönde ilerlenmektedir64.  

IFRS’lere dönüşüm, bir muhasebe ilkeleri setinden, diğer muhasebe ilkeleri setine 

geçmekten daha fazla anlam taşımaktadır. Bu dönüşüm, finansal muhasebe açıklama 

zorunluluklarında ve finansal raporlamada önemli farklılıklara yol açmaktadır. Dönüşüm 

aslında teknik bir uygulama olmanın dışında, işletmenin yatırımcıları, hisse senedi sahipleri 

ve rakipleri gözünde yeniden değerlendirilmesi fırsatını veren bir yapılanma niteliği 

taşımaktadır.  

IFRS’lere geçişin işletmelere getireceği fırsatları şu şekilde belirlemek 

mümkündür65: 

• Yeni uygulama ile birlikte; finansal tablo düzenleme ve finansal muhasebe 

yönetiminde etkinliği sağlamaya yönelik olarak işletme içi yönetim raporlama 

sistemlerini yeniden şekillendirme, 

• İşletme ve yönetici performansı değerlendirme ölçütleri geliştirme, 

• İşletmenin finansal yapısının diğer performans göstergeleri ile birlikte, analizcilere, 

yatırımcılara ve hisse senedi sahiplerine iletişimini iyileştirme, 

• Sermaye maliyetini azaltma. 

Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve küreselleşme, muhasebe uygulamaları 

noktasında yerel düzenlemelere hayat şansı tanımamakta, farklı ülkelerdeki uygulamaların 

                                                 
63 Deloitte Touche Thomatsu, UFRS Cep kitapçığı 2009,  “The IFRS in Your Pocket 2009”  

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/pocket2009.pdf (Erişim tarihi: 14.01.2010).  
64 a.g.e. AYSAN, s.55, 2007. 
65 ASLAN Sinan, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Getirilen Yeni Düzenlemeler: IFRS 

1-5”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:13, Eylül 2004, s.57. 
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karşılaştırılabilir olmasını talep etmektedir66. Bu talep doğrultusunda ortaya çıkan 

muhasebede harmonizasyonun sağlanması amacıyla, eski ismiyle IASC (International 

Accounting Standards Committee) yeni ismiyle IASB (International Accounting Standards 

Board) tarafından belirlenen uluslararası muhasebe veya uluslararası finansal raporlama 

standartlarının gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerce kabul görmeye başlamıştır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartlarını 

(Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını) hazırlamaktan ve yayınlamaktan sorumlu 

bir birimdir. Bu kurul, 1 Nisan 2001 tarihinden itibaren kurul olarak taslak ve standartlar 

geliştirme, yayınlama ve standart yorumlarını onaylama görevini üstlenmiştir. Bu tarihten 

itibaren, kurul tarafından daha önceki komite  (IASC) tarafından hazırlanmış olan 41 adet 

muhasebe standartlarının bazıları değiştirilmiş ve düzenlenmiş, bazılarında değişiklik 

yapmış veya yerine IFRS (International Financial Reporting Standard) yayımlanmıştır67.  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından çıkarılacak tüm muhasebe 

standartları “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları – IFRS”nı oluşturacaktır68. 2009 

tarihi itibariyle 29 adet IAS (International Accounting Standard) kodlu ve 8 adet IFRS 

(International Financial Reporting Standards) kodlu olmak üzere toplam 37 adet standart 

yürürlüktedir69. 

 

 

 

                                                 
66 Haftacı Vasfi, Davut Pehlivanlı, (2007), “UMS 39 ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Kocaeli 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13) 1.s.139. 
67 AKAY Hüseyin, KARAKÖY Çağatay, “Kırgızistan’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Uluslararası Muhasebe Standartlarının Rolü”, 
Uluslararası  Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslar Arası Sempozyumu (“Foreing 
Direct Investments In Kyrgyzstan And The Role Of International Accounting Standards In FDI”, 
International Symposium Of International Capital Flow And Emerging Markets) s. 101. 
http://bandirma.balikesir.edu.tr/bildiriler/kitap.doc  (Erişim tarihi: 07.12.2009). 

68 GÖKÇEN, ATAMAN, ÇAKICI. s.16. 
69 Deloitte Touche Tohmatsu, UFRS Cep kitapçığı 2009,  “The IFRS in Your Pocket 2009” 

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/pocket2009.pdf  (Erişim tarihi: 14.01.2010). 
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IFRS Kodlu Standartlar  

IFRS 1: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması 

(First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards)   

IFRS 2: Hisse Bazlı Ödemeler (Share-Based Payment)  

IFRS 3: İşletme Birleşmeleri (Business Combinations)  

IFRS 4: Sigorta Sözleşmeleri (Insurance Contracts)  

IFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faailiyetler  

(Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations) 

IFRS 6: Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (Exploration for 

and Evaluation of Mineral Resources)  

IFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar (Financial Instruments: Disclosures)  

IFRS 8: Faaliyet Bölümleri (Operating Segments) 

IAS Kodlu Standartlar  

IAS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu (Presentation of Financial Statements)  

IAS 2: Stoklar (Inventories)  

IAS 7: Nakit Akım Tablosu (Statement of Cash Flows)  

IAS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 

(Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) 

IAS 10: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Events After the Balance Sheet Date)  

IAS 11: İnşaat Sözleşmeleri (Construction Contracts)  
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IAS 12: Gelir Vergileri ( Income Taxes)     

IAS 16: Gayrimenkul, Tesis ve Ekipmanlar (Property, Plant and Equipment)  

IAS 17: Kiralamalar (Leases)    

IAS 18: Gelirler (Revenues)  

IAS 19: Personele Sağlanan Haklar (Employee Benefits)  

IAS 20: Devlet Bağışlarının Muhasebesi ve Yardımlarının Açıklanması (Accounting 

for Government Grants and Disclosure of Government Assistance)  

IAS 21: Yabancı Para Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri (The Effects of Changes 

in Foreign Exchange Rates)  

IAS 23: Borçlanma Maliyetleri (Borrowing Costs)  

IAS 24: İlgili Taraf Açıklamaları (Related Party Disclosures)  

IAS 26: Emeklilik Fayda Planlarının Muhasebeleştirilmesi ve  Raporlanması  

(Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans)  

IAS 27: Konsolide ve Finansal Tablolar (Consolidated and Separate Financial 

Statements) 

IAS 28: İştiraklerdeki Yatırımlar (Investments in Associates)  

IAS 29: Hiperenflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (Financial Reporting 

in Hyperinflationary Economies)  

IAS 31: İş Ortaklıklarındaki Katılım Payları (Interests in Joint Ventures)  

IAS 32: Finansal Enstrümanlar: Sunuş (Financial Instruments: Presentation)  

IAS 33: Hisse Başına Kar Payı ( Earnings Per Share)  
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IAS 34: Ara Dönem Finansal Raporlama (Interim Financial Reporting) 

IAS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü (Impairment of Assets)  

IAS 37: Karşılıklar, Şarta Bağlı Borçlar ve Şarta Bağlı Varlıklar (Provisions, 

Contingent Liabilities and Contingent Assets)  

IAS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Intangible Assets) 

IAS 39: Finansal Enstrümanlar: Kayda Alma ve Değerleme (Financial Instruments: 

Recognition and Measurement)  

IAS 40: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Investment Property) 

IAS 41: Tarım (Agriculture) 

2.2. Kırgızistan’ın Uluslararası Muhasebe Standartlarına Geçişi 

Bağımsızlık öncesi, Kırgızistan’da muhasebe hukukunun dayanağını oluşturan yasal 

düzenlemeler, merkezi olarak Sovyetler Birliği tarafından oluşturulmuş ve Sovyetler 

Birliği’ne bağlı diğer ülkelerde olduğu gibi Kırgızistan’da da uygulanmıştır. Kırgızistan’da 

özellikle merkezi, denetim ve kontrol fonksiyonuna yönelik olarak çeşitli yasal ve hukuksal 

düzenlemeler yapılmıştır.  

Sovyet hükümeti tarafından onaylanan ve tüm üye ülkelerin uygulamak zorunda 

olduğu bir Muhasebe Yönetmeliği hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte; muhasebenin temel 

kavramları, finansal tablolarla ilgili ilkeler ve düzenleme kuralları, değerleme kuralları, 

muhasebe uygulama standartları, hesap planı, kayıt ve belge düzeni ile ilgili düzenlemeler, 

denetim standartları, muhasebe mesleği ile ilgili düzenlemeleri içeren konular ayrıntılı bir 

biçimde yer almıştır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, Kırgızistan 31 Ağustos 1991 tarihi 

itibariyle diğer birlik ülkeleri gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) 
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ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Kırgızistan hür ve bağımsız, çok partili demokratik 

sistemle serbest piyasa ekonomisine geçmeye karar verilmiş ve bu kararı gerçekleştirmek 

için de ekonomik, sosyal, siyasi ve yapısal reformlara başlanmıştır70. Bu açıdan geçiş 

dönemini yaşayan Kırgızistan ekonomisinin gelişmesi için yabancı sermaye yatırımlarına 

çok büyük ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebepten dolayı, Kırgızistan’ın en önemli hedefi olumlu 

bir yatırım havasının oluşturulmasıdır. Muhasebe ise bu havanın en önemli parçalarından 

biridir. Bir ülkede nitelikli muhasebe standartları olmayınca bu ülkeye yatırımcılar ya hiç 

gelmezler ya da az sayıda gelirler. Onun için Kırgızistan da dünyadaki diğer ülkeler gibi 

Uluslararası Muhasebe Standartlarına geçmek zorunda kalmıştır ve daha önce var olan 

muhasebe standartları günümüzde geçerliliğini yitirmiştir71. 

1996 yılında Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından, Maliye Bakanlığı’na resmi bir 

görevle muhasebe uygulamalarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 

noktasında görevlendirme yapılmıştır. Bu görevlendirmenin sonucu olarak, Maliye 

Bakanlığı tarafından üniversite öğretim üyelerinden, uygulamacı meslek mensuplarından ve 

Maliye Bakanlığı yetkililerinden oluşan ve merkezi Amerika’da bulunan USAID (United 

States Agency for International Development) danışmanlığında bir komisyon oluşturulmuş 

ve bu komisyon 1997 yılında 22 adet UMS içeren ve UMS ile uyumlu Kırgızistan 

Muhasebe Standartları ile Kırgızistan için yeni Hesap Planını oluşturmuştur.  

                                                 
70 SARI Selahattin, “Piyasa Ekonomisine Geçişte Kırgızistan’ın Problemleri”, “Recent Economic 

Developments and Problems In the Transition Economies”, First International Manas University 
Conference In Economics (23rd-24th September 2004, Bishkek-Kyrgyzstan, Kyrgyz-Turkish Manas 
University Publication:61), Kırgız – Türk Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 2004, s. 451. 

71 SULAYMANOV U.S., “Muhasebe Raporlamasının Devlet Tarafından Düzenlenmesi – Devletin 
Ekonomik Güvenliğinin Temeli”, Reforma Dergisi, Şubat 2003, s.55, (Сулайманов У.С. 
“Государственное Регулирование Бухгалтерского Учета - Основа Экономической 
Безопасности Страны”, Журнал “Реформа” февраль 2003, c.55). 
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1996-1998 yılları arasında ayrıca Kırgızistan Merkez Bankası tarafından bankacılık 

sisteminde Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak çeşitli düzenlemeler 

yapılmıştır72.  

Bütün bu 22 adet Kırgızistan Muhasebe Standartları (Kyrgyzstan Accounting 

Standards -  KAS) 1 Ocak 1998 yılında yürürlüğe girmiştir73.   

1996 yılında Kırgızistan Maliye Bakanlığı yetkililerinden oluşan komisyon, 3 Nisan 

2000 tarihinde, Kırgızistan Devleti’nin 73’nolu kanununa göre, Kırgızistan Muhasebe 

Standartları Komitesi olarak isimlendirilmiştir. Bu Kanuna dayanarak 3 Temmuz 2001 

tarihinde Kırgızistan Muhasebe Standartları Komitesi ile merkezi Londra’da olan 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi lisans anlaşması imzalayarak, 2001 yılından 

itibaren Uluslararası Muhasebe Standartlarının Kırgızistan’da tamamen kullanılmasına izin 

alınmıştır74.  

28 Eylül 2001 tarihinde ise Kırgızistan Hükümeti’nin 593’nolu kanununa göre, 

Kırgızistan’da Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyumlu Ulusal Muhasebe Standartları 

kabul edilmiştir75. Bu bağlamda 41 adet IAS kodlu standarda uyumlu Kırgızistan Muhasebe 

Standartları kabul edilmiştir. Bununla birlikte Kırgızistan’da finansal raporlama 

standartlarında UFRS’ye uygun olarak yapılan çeşitli değişiklikler ilgili kanunda 

gösterilmektedir. Aynı anda tüzel kişilerin Uluslararası Muhasebe Standartlarına geçiş 

süreci de geçiş kararnamesinde yer almaktadır. Bu zamanlama aşağıdaki gibidir: 

                                                 
72 AKAY Hüseyin, Pirimbayev Cusup (2006), “Kırgızistan’da Muhasebe Eğitimi ve Uluslararası 

Muhasebe Standartlarının Muhasebe Eğitimindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma”, XXV. Türkiye 
Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Bodrum - MUĞLA, Nisan 2006, s.211. 

73 KARAKAYA Mevlüt, “Studies On Accounting Standards in Kyrgyzstan”, Gazi Üniversitesi İİBF 
Dergisi 3, Ankara, 1999. s. 91. 

74 SIDIKOV Kanıbek, “Kırgızistan’da Muhasebe Raporlamasının Reformlarının Adımları”, No 4 “Vergi 
ve Hukuk” Dergisi, Nisan 2003, s.4. (Сыдыков Каныбек, “Шаги Реформы Бухгалтерского Учета в 
Кыргызстане”,  Журнал “Налоги и Право” No 4.  апрель, 2003, c.4.  

75 Technical Assistance for Enhancing Financial Disclosure Standards in Transitional Economies, 
August 2005, Asian Development Bank. 

     http://www.adb.org/Documents/TARs/OTH/tar-oth-36247.pdf  s.11. (Erişim tarihi: 15.01.2010). 
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Tablo 3: Kırgızistan’da Uluslararası Muhasebe Standartlarına geçiş süreci76 

UFRS’ye Geçiş Yapacak Şirketlerin 

Statüleri 

Geçiş Yeri ve Tarihi 

Kırgızistan Menkul Kıymetler Borsasında; 

Sermayesi 500 000 somun77 üstünde yer 

alan Anonim Şirketler 

Bişkek şehri ve Çuy ilçesi 2003-2005 

yıllar arasında, 

Oş, Jalalabad, Batken, Narın, İssık-Kul, 

Talas ilçeleri ise 2003-2007 yılları arasında

Sermayesi 500 000 soma kadar olan Kapalı 

ve Açık Anonim Şirketler 

Bişkek şehri ve Çuy ilçesi 2005-2008 

yılları arasında 

Oş, Jalalabad, Batken, Narın, Issık-Kul, 

Talas ilçeleri ise 2006-2009 yılları arasında

Anonim Şirketlerin dışındaki, Büyük ve 

Orta Ölçekli İşletmeler 

Ülke genelinde; 2005-2009 yılları 

arasında, 

Küçük Ölçekli İşletmeler  
Ülke genelinde; 2006-2009 yılları 

arasında. 

 

2001 tarihinde Kırgızistan’da Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank – 

ADB) ve “Pragma” Kurumu (USAID) sponsorluğu ile “Uluslararası Muhasebe 

Standartları– 2001” kitabı Rusça’ya çeviri yapılmış ve yayımlanmıştır78. 

                                                 
76 Kırgızistan Cumhuriyeti Mali Raporlama ve Denetim Konusunda Devlet Standartları Komisyonu 

(Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой 
отчетности и аудиту)  http://www.scaas.gov.kg/old/otd_mon.html (Erişim tarihi: 15.01.2010).  

77 SOM – Kırgızistan Somu (ISO 4217: KGS, 417), Kırgızistan'ın para birimidir. 42 som Yaklaşık 1 dolara 
isabet eder. Değeri Türk Parasından düşüktür. 25 Som, yaklaşık olarak 1 Türk Lirası eder. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1zistan (Erişim tarihi: 05.01.2010.)  
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1 Ocak 1998 tarihinden itibaren Kırgızistan Uluslararası Muhasebe Standartlarına 

geçmeye başlamıştır. Bu geçişi denetlemek ve koordine etmek için 3 Nisan 2000 tarihinde 

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Muhasebe Standartları Milli Komisyonu” 

kurulmasına karar verilmiştir. Fakat bir süre sonra Muhasebe Standartları Milli 

Komisyonunun Muhasebe Standartları Devlet Komitsi olarak adının değiştirilmesi kararı 

alınmıştır. Bu Komitenin temel fonksiyonları ise Kırgızistan’daki muhasebe standartlarının 

Uluslararası Muhasebe Standartlarına geçişiyle ilgili problemleri ortadan kaldırarak bu 

standartları Kırgızistan için uyumlaştırmak ve kontrol etmektir79. 

Ülkesine doğrudan yabancı sermaye çekmeyi arzu eden gelişmekte olan ülkeler, 

küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası sermayeden pay alabilmek ve ülkelerinin 

gelişmesini, büyümesini ve refahını sağlayabilmek için IASB tarafından belirlenen bu 

standartları, kendi muhasebe hukukuna yerleştirerek, uygulamaya geçirmeye çalışmaktadır. 

Örneğin; Türkiye, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından düzenlenmiş olan 

tebliğlerle, Uluslararası Muhasebe Standartları (Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları) ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını yayımlamakta ve yayımlamaya 

devam etmektedir. Kırgızistan’da  ise Eylül 2001’de Hükümet, “IAS’lere Geçiş” kararını 

imzalamıştır.  IAS kodlu 41 adet Uluslararası Muhasebe Standardı  (Uluslararası Finansal 

Raporlama Standardı) kabul edilmiştir ve bunların uygulamaya geçiş süresi ise 2002-2006 

yılları  olarak planlanmıştır. Bu dönem bir kaç evreye bölünmüştür. Örneğin, 2002-2003 

yıllarında bankalarda, diğer finansal kurumlarda, Kırgızistan Menkul Kıymetler Borsası’na 

kayıtlı anonim şirketlerde ve diğer anonim şirketlerde, 2004-2006 yıllarında tüm büyük ve 

orta ölçekli işletmelerde, 2004-2006 yıllarında ise küçük ölçekli işletmelerde IAS’e geçiş 

planlanmıştır. Ancak bu standartların uygulanmasında aksamalar olduğu da bilinmektedir. 

                                                                                                                                                     
78 Kırgızistan Cumhuriyeti Mali Raporlama ve Denetim Konusunda Devlet Standartları Komisyonu 

(Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой 
отчетности и аудиту) http://www.scaas.gov.kg/old/otd_mon.html (Erişim tarihi: 15.01.2010).  

79 OSMONALİEV A.O. “Kırgızistan’da UMS’nın Adaptasyon Sorunları”, No:12 Vergi ve Hukuk dergisi, 
Aralık 2003.s.58. (Осмоналиев А.О. “Вопросы Адаптации МСФО в Кыргызстане”, Журнал 
“Налоги и Право” декабрь 2003.c.58). 
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Kırgızistan’da IASB tarafından yayınlanan IFRS kodlu 8 adet standart ile ilgili 

olarak yapılmış olan resmi bir çalışma mevcut değildir. Yani Kırgızistan’da IAS kodlu 

standartlar hali hazırda yürürlüktedir. 

Sonuç itibariyle, uluslararası girişimciler tarafından yabancı bir ülkede yatırım 

yapılması veya faaliyette bulunulması noktasında,  IASB tarafından belirlenen Uluslararası 

Muhasebe Standartları belirleyici özellik taşımaktadır ve yatırım yapılan ülkedeki 

muhasebe uygulamalarında bu standartlara dayalı olarak finansal raporlamaların yapılması, 

yatırımcıyı daha rahat ve güvenli bir biçimde yatırım yapmaya veya yatırımlarını 

geliştirmeye teşvik etmektedir80. 

                                                 
80 AKAY Hüseyin, KARAKÖY Çağatay, “Kırgızistan’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Uluslararası Muhasebe Standartlarının Rolü” 
Uluslararası  Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslararası Sempozyumu, s.103, 
(“Foreing Direct Investments In Kyrgyzstan And The Role Of International Accounting Standards 
In FDI”, International Symposium Of International Capital Flow And Emerging Markets) 
http://bandirma.balikesir.edu.tr/bildiriler/kitap.doc  (Erişim tarihi 07.12.2009). 
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2.3. UMS ile UFRS’nın Kırgızistan Muhasebe Standartları ile Karşılaştırılması 

Tablo 4: UMS ile UFRS’nın Kırgızistan Muhasebe Standartları ile 

Karşılaştırılması 

Uluslararası Muhasebe 

Standartları 

Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları

Kırgızistan Muhasebe 

Standartları 

UMS 1 Finansal Tabloların 

Sunuluşu 

_ KMS 1 Finansal Tabloların 

Sunuluşu 

UMS 2 Stoklar  _ KMS 2 Stoklar 

UMS 7 Nakit Akım Tabloları  _ KMS 7 Nakit Akım Tabloları 

UMS 8 Muhasebe Politikaları, 

Muhasebe Tahminlerinde 

Değişiklikler 

_ KMS 8 Muhasebe 

Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde Değişiklikler 

UMS 10 Bilanço Tarihinden 

Sonraki Olaylar 

_ KMS 10 Bilanço Tarihinden 

Sonraki Olaylar 

UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri _ KMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 

UMS 12 Gelir Vergileri _ KMS 12 Gelir Vergileri 

* UMS 14 Bölümlere Göre 

Raporlama 

* UFRS 8 Faaliyet 

Bölümleri (Operating 

Segments) 

KMS 14 Bölümlere Göre 

Raporlama 

UMS 15 Fiyat Değişimlerinin 

Etkilerini yansıtan bilgiler. 

(Aralık 2003’de geri çekildi). 

_ KMS 15 Fiyat Değişimlerinin 

Etkilerini yansıtan bilgiler. 

(Aralık 2003’de geri çekildi). 



 47

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar _ KMS 16 Maddi Duran 

Varlıklar 

UMS 17 Kiralama İşlemleri  _ KMS 17 Kiralama İşlemleri 

UMS 18 Gelirler (Hasılat)  _ KMS 18 Gelirler (Hasılat) 

UMS 19 Personele Sağlanan 

Faydalar  

_ KMS 19 Personele Sağlanan 

Faydalar 

UMS 20 Devlet Teşviklerinin 

Muhasebeleştirilmesi ve Devlet 

Yardımlarının Açıklanması 

_ KMS 20 Devlet Teşviklerinin 

Muhasebeleştirilmesi ve 

Devlet Yardımlarının 

Açıklanması 

UMS 21 Kur Değişiminin 

Etkileri 

_ KMS 21 Kur Değişiminin 

Etkileri 

** UMS 22 İşletme Birleşmeleri ** UFRS 3 İşletme 

Birleşmeleri (Business 

Combinations)  

KMS 22 İşletme Birleşmeleri 

UMS 23 Borçlanma Maliyetleri _ KMS 23 Borçlanma 

Maliyetleri 

UMS 24 İlişkili Taraf 

Açıklamaları 

_ KMS 24 İlişkili Taraf 

Açıklamaları 

UMS 26 Emeklilik Fayda 

Planlarında Muhasebeleştirme 

ve Raporlama  

_ KMS 26 Emeklilik Fayda 

Planlarında Muhasebeleştirme 

ve Raporlama 
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UMS 27 Konsolide ve Bireysel 

Mali Tablolar  

_ KMS 27 Konsolide ve 

Bireysel Mali Tablolar 

UMS 28 İştiraklerdeki 

Yatırımlar  

_ KMS 28 İştiraklerdeki 

Yatırımlar 

UMS 29 Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal 

Raporlama  

_ KMS 29 Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal 

Raporlama 

*** UMS 30 Bankalar ve 

Benzeri Finansal Kuruluşların 

Finansal Tablolarında Yapılacak 

Açıklamalar 

*** UFRS 7 Finansal 

Araçlar: Açıklamalar 

(Financial Instruments: 

Disclosures) 2007  

KMS 30 Bankalar ve Benzeri 

Finansal Kuruluşların 

Finansal Tablolarında 

Yapılacak Açıklamalar 

UMS 31 İş Ortaklıklarındaki 

Paylar 

_ KMS 31 İş Ortaklıklarındaki 

Paylar 

**** UMS 32 Finansal Araçlar: 

Sunum  

 

**** UFRS 7 Finansal 

Araçlar: Açıklamalar 

(Financial Instruments: 

Disclosures) 2007 

KMS 32 Finansal Araçlar: 

Sunum 

UMS 33 Hisse Başına Kazanç  _ KMS 33 Hisse Başına Kazanç

UMS 34 Ara Dönem Finansal 

Raporlama 

_ KMS 34 Ara Dönem Finansal 

Raporlama 

***** UMS 35 Durdurulan 

Faaliyetler  

***** UFRS 5 Satış 

Amaçlı Elde Tutulan 

Duran Varlıklar ve 

Durdurulan Faaliyetler 

KMS 35 Durdurulan 

Faaliyetler 
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(Non-current Assets Held 

for Sale and 

Discontinuing 

Operations) 

UMS 36 Varlıklarda Değer 

Düşüklüğü  

_ KMS 36 Varlıklarda Değer 

Düşüklüğü 

UMS 37 Karşılıklar, Koşullu 

Borçlar ve Koşullu Varlıklar  

_ KMS 37 Karşılıklar, Koşullu 

Borçlar ve Koşullu Varlıklar 

UMS 38 Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 

_ KMS 38 Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar 

UMS 39 Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme ve Ölçme 

_ KMS 39 Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme ve Ölçme 

UMS 40 Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller  

_ KMS 40 Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller 

UMS 41 Tarımsal Faaliyetler _ KMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

UMS ( - ) UFRS 1. Uluslararası 

Finansal Raporlama 

Standartlarının ilk kez 

uygulanması (First-time 

Adoption of International 

Financial Reporting 

Standards) 

KMS ( - ) 

UMS ( - ) UFRS 2. Hisse Bazlı 

Ödemeler (Share – Based 

KMS ( - ) 
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Payment)  

UMS ( - ) UFRS 4. Sigorta 

Sözleşmeleri (Insurance 

Contracts) 

KMS ( - ) 

UMS ( - ) UFRS 6. Maden 

Kaynaklarının 

Araştırılması ve 

Değerlendirilmesi 

(Exploration for and 

Evaluation of Mineral 

Assets) 

KMS ( - ) 

 

* Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 30 Kasım 2006’da 

yayımlanan UFRS 8 bölümlere göre raporlama “Faaliyet Bölümleri” Standardı bölümsel 

raporlama uygulamalarını değiştirmektedir. UFRS 8’in 1 Ocak 2009 yılında yürürlüğe 

girmesi ile UMS 14 “Bölümlere Göre Raporlama” yürürlükten kalkmıştır ve işletmeler 

bölümsel raporlarını UFRS 8’e göre yapmaktadırlar81. Ancak Kırgızistan’da Finansal 

Raporlama Standartları henüz oluşturulmadığından bölümsel raporlama ile ilgili 

uygulamalar UMS 14’e uygun olarak çıkarılmış olan Kırgızistan Muhasebe 

Standartlarından “KMS 14  Bölümlere Göre Raporlama” Standardı çerçevesinde 

yürütülmektedir82.   

                                                 
81 ARSOY Aylin, “Bölümsel Raporlamada Yeni bir Uygulama: IFRS 8”, Muhasebe Finansman Dergisi, 

Sayı:38, Nisan 2008, s.177. 
82 Kırgızistan Cumhuriyeti Mali Raporlama ve Denetim Konusunda Devlet Standartları Komisyonu 

(Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой 
отчетности и аудиту)  http://www.scaas.gov.kg/old/otd_mon.html (Erişim tarihi: 15.01.2010). 
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** UFRS 3’ün 31 Mart 2004 yılında yürürlüğe girmesi ile UMS 22 “İşletme 

Birleşmeleri” standardı yürürlükten kalkmıştır83. Ancak Kırgızistan’da Finansal Raporlama 

Standartları henüz oluşturulmadığından uygulamalar UMS 22’ye uygun olarak çıkarılmış 

olan Kırgızistan Muhasebe Standartlarından “KMS 22–İşletme Birleşmeleri” Standardı 

çerçevesinde yürütülmektedir84. 

*** UFRS 7’nin 1 Ocak 2007 yılında yürürlüğe girmesi ile UMS 30 “Bankalar ve 

Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar” standardı 

yürürlükten kalkmıştır85. Ancak Kırgızistan’da Finansal Raporlama Standartları henüz 

oluşturulmadığından uygulamalar UMS 30’a uygun olarak çıkarılmış olan Kırgızistan 

Muhasebe Standartlarından “KMS 30 Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal 

Tablolarında Yapılacak Açıklamalar” Standardı çerçevesinde yürütülmektedir. 

**** UFRS 7’nin 1 Ocak 2007 yılında yürürlüğe girmesi ile UMS 32’de yer alan 

açıklaması gerekli hususlar söz konusu standarttan çıkartılarak, başlığı “Finansal Araçlar: 

Sunum” olarak değiştirilmiştir. Bu standardın dipnotlar kısmına ilişkin hükümleri iptal 

edilmiştir86. 

***** UFRS 5’in 2005 yılında yürürlüğe girmesi ile UMS 35 “Durdurulan 

Faaliyetler” standardı yürürlükten kalkmıştır87. Ancak Kırgızistan’da Finansal Raporlama 

Standartları henüz oluşturulmadığından uygulamalar UMS 35’e uygun olarak çıkarılmış 

olan Kırgızistan Muhasebe Standartlarından “KMS 35–Durdurulan Faaliyetler” Standardı 

çerçevesinde yürütülmektedir. 

                                                 
83 Deloitte, Summaries of International Financial Reporting Standards “IAS 22 Business Combinations” 

http://www.iasplus.com/standard/ias22.htm (Erişim arihi: 31.01.2010). 
84 Kırgızistan Cumhuriyeti Mali Raporlama ve Denetim Konusunda Devlet Standartları Komisyonu 

(Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой 
отчетности и аудиту)  http://www.scaas.gov.kg/old/otd_mon.html (Erişim arihi: 15.01.2010). 

85 Deloitte Touche Tohmatsu, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey-tr_audit_UFRScepkitapcigi2007_260907.pdf  (Erişim tarihi: 
20.10.2009). 

86 Deloitte, Summaries of International Financial Reporting Standards “IFRS 7 Financial Instruments: 
Disclosures” http://www.iasplus.com/standard/ifrs07.htm (Erişim tarihi: 31.01.2010).. 

87 Deloitte Touche Tohmatsu, http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/pocket2009.pdf  (Erişim 
tarihi: 14.01.2010). 



 52

2.4. Kırgızistan Muhasebe Standartları ile Türkiye Muhasebe Standartlarının 

karşılaştırılması. 

Uluslararası muhasebe standartlarına uyum konusunda, ilk adım 2003 yılında 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınlamış olduğu Seri: XI No: 25 Tebliğ ile 

atılmıştır. Yayınlanan bu Tebliğ Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama standartlarının 

(IAS/IFRS) çevirisi niteliğindedir. SPK denetim ve gözetimi altındaki, menkul kıymetleri 

borsada işlem gören işletmelerin 2005 yılından itibaren, Uluslararası Muhasebe/Finansal 

Raporlama standartlara uygun tablo düzenlemelerini zorunlu hale getirmiştir.  

Türkiye’de uyum konusunda atılan ikinci önemli adım, Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu (TMSK) tarafından, uluslararası standartlarla tam uyumlu Türkiye 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) yayınlanması olmuştur. Diğer 

yandan, Türk Ticaret Kanunu (TTK) Yasa Taslağı’nda, muhasebe alanındaki 

düzenlemelerin TMS’ye bırakıldığı görülmektedir. Taslak çalışmanın kanunlaşması 

durumunda, tüm işletmeler, kayıtlarını TMS’ye uygun tutmak durumunda kalacaklardır88. 

Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu Tasarısıyla ister halka 

açık ister kapalı olsun ülkedeki tüm firmalara muhasebe ve finansal raporlama konularında 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanmış ve yayımlanacak, 

UFRS'ye uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'na uymaları mecburiyeti getirilmiştir. 

Başka bir ifadeyle bu mecburiyet Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu'na tabi tüm işletmelerin 

yasal mali tablolarını hazırlarken TMS’yi uygulamak durumunda olduklarını 

hükmetmektedir. Söz konusu yasal mali tablolar Olağan Genel Kurullarda da ortaklar 

onayına sunulacak ve dolayısıyla kar dağıtım sürecinde de esas olarak dikkate alınması 

gereken mali tablolar olarak önem yerini alacaktır.  

                                                 
88 KARAPINAR Aydın, “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Tekdüzen Muhasebe 

Sistemi” Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2007, Sayı: 173. 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/TURKIYE%20MUHASEBE%20FINANSAL%20RAPORLAMA
%20STANDARTLARI%20VE%20TEKDUZEN%20MUHASEBE%20SISTEMI.doc (Erişim tarihi: 
28.01.2010). 
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Türk Ticaret Kanunu Taslağı'nın yürürlüğe girmesi ile beraber TMS’ye uygun 

olarak hazırlanacak olan yasal mali tablolar mali tablo okuyucusuna ve işletmenin tüm 

taraflarına daha doğru, anlaşılır ve şeffaf bilgi sunacaktır. UFRS’ye uyumlu olması 

sebebiyle işletmelerimizin küreselleşen dünya pazarında ve yabancı yatırımcı açısından 

daha anlaşılabilir, ortak dili konuşabilen ve gerekli sorulara gerekli cevapları bulma 

yönünde büyük katkı sağlayacaktır89. 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Türkiye’de 1994 yılından beri 

uygulanmaktadır. Uygulamaya girmesi ile muhasebede alanında yaşanan kavram ve hesap 

kargaşası ortadan kalkmış ve karşılaştırılabilir finansal tablolar hazırlanabilir hale gelmiştir.  

Hesap planı, finansal raporlama alanında yaşanan gelişmeler ve uluslararası 

standartlara uyum konusunda zaman zaman yapılan değişikliklerle güncellenmiştir90. 

Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde faaliyette bulunan Finansal Raporlama 

ve Denetim Standartları Devlet Komisyonu ayrıca 18 Kasım 2002 tarihinde 28 no’lu 

Kararname ile Kırgızistan için bir Tekdüzen Hesap Planı oluşturmuştur. Halihazırda 

işletmeler tarafından muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi sırasında bu hesap planı 

kullanılmaktadır.  

Yine bu Komisyon tarafından kabul edilen Uluslararası Muhasebe Standartları, 

Kırgızistan’da uygulanması için Adalet Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmıştır. Ancak 

bu standartların uygulanması çeşitli nedenlerle yeterince sağlıklı bir biçimde 

yapılamamaktadır. Ayrıca bu komisyon tarafından hazırlanan Denetim Kanunu ise 28 

Haziran 2002 tarihinde Kırgızistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir ve 30 Temmuz 

2002’de de Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. 

                                                 
89 ERSERİM İlker, “Muhasebe Standartları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, 06.01.2007, 

http://www.muhasebenet.net/makale_ilker%20erserim_muhasebe%20standartlari%20ve%20uygulanabilirl
igi.html (Erişim tarihi: 30.01.2010). 

90 KARAPINAR Aydın, “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Tekdüzen Muhasebe 
Sistemi” Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2007, Sayı: 173. 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/TURKIYE%20MUHASEBE%20FINANSAL%20RAPORLAMA
%20STANDARTLARI%20VE%20TEKDUZEN%20MUHASEBE%20SISTEMI.doc (Erişim tarihi: 
28.01.2010).  
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Kırgızistan Tekdüzen Hesap Planı hazırlanırken, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmaya çalışılmış ve hesaplar ona göre oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Ancak plan ayrıntıları ile incelendiğinde bazı standartların gerektirdiği 

hesaplara yer verilmediği görülmektedir. Buna rağmen piyasa ekonomisine yeni adapte 

olmaya çalışan ve dışa kapalı bir ekonomiden gelen bir ülkenin, bu ihtiyaçları görmesi ve 

bu konularda düzenlemeler yapması, takdir edilebilir bir durumdur. Ancak planın 

uygulanması noktasında, eksikler görülmektedir91. 

Kırgızistan Muhasebe Standartları ile Türkiye Muhasebe Standartların 

karşılaştırıldığında, Türkiye Muhasebe Standartları Uluslararası Muhasebe Standartlarının 

bire bir çevirisi olduğundan, çalışmamızın 46. sayfasında yer alan “UMS ile UFRS’nın 

Kırgızistan Muhasebe Standartları ile karşılaştırılması” tablo ile aynı sonucu gösterecektir.  

Ancak; UFRS 8 standardı, Türkiye’de 01.01.2009 tarihinden sonra başlayan hesap 

dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. UFRS 8’in uygulanması ile UMS 14 

yürürlükten kalkmış, isteyen işletmeler bu standardı 31.12.2007 ve 31.12.2008 tarihli 

finansal tablolarında UMS 7 “Nakit Akış Tabloları”, UMS 27 “Konsolide ve Bireysel 

Tablolar” ve de UMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” kapsamında standartta ifade 

edilen gerekli değişiklikleri yaparak uygulayabilmektedirler. Bu çerçevede, Türkiye’de 

UFRS 8, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK) tarafından 15.07.2007 tarih ve 

26583 no ile Resmi Gazete’de yayınlanmış olmakla beraber uygulanması yukarıda ifade 

edilen şartlara dayanmaktadır92. 

 

 

                                                 
91 AKAY Hüseyin, NACİMUDINOVA Seyil, “Kırgız Tekdüzen Hesap planı ve Kırgız Tekdüzen Hesap 

Planının Türk Tekdüzen Hesap planı ile karşılaştırılması”. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, Türkiye 
Manas Üniversitesi, Bişkek- Kırgızistan,s.60, 2006. 

92 ÖZTÜRK Can, “Faaliyet Bölümleri Konulu UFRS 8 Standardı : Eski UMS 14 Bölümlere Göre 
Raporlama Standardı İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Bilkent Üniversitesi, 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/tfrs%208/UFRS-8-MAKALE.doc (Erişim Tarihi: 31.01.2010.) 
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III. KIRGIZİSTAN MUHASEBE DÜZENİ 

3.1. KIRGIZİSTAN TEK DÜZEN HESAP PLANI 

Kırgızistan’da bağımsızlıktan sonra tekdüzen hesap planı çalışmaları öncelikle 

bankacılık sektöründe başlamıştır. Kırgızistan Merkez Bankasının 17 Aralık 1996 tarih ve 

39/1 sayılı kararnamesi ile Bankalar ve Finansal Kurumlar Hesap Planı 1 Temmuz 1997 

tarihinden itibaren tüm bankalarda uygulanmak üzere zorunlu hale gelmiştir93.  

Daha sonra Merkez Bankasının 30 Temmuz 1997 tarih ve 16/3 sayılı kararnamesi 

ile bu hesap planında bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır. Bu hesap planı hazırlanırken, 

Uluslararası Muhasebe Standartlarında belirlenen ilke ve kuralların ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Günümüzde Kırgızistan’daki tüm 

bankalar ve finansal kurumlar faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde bu hesap planını 

kullanmaktadırlar. 

Ülkedeki sigorta şirketleri için ise, 21 Nisan 2000 tarihinde Maliye Bakanlığının 

onayından sonra 126/P seri no’lu tebliğ ile Standart Genel Hesap Planı geliştirilmiştir ve 

sigorta şirketleri tarafından uygulanmaktadır94. Ancak, Kırgızistan’da sigorta sektörü henüz 

tam anlamıyla gelişmiş ve yeterli kapasiteye ulaşmış değildir. Ayrıca ülkedeki kamu 

kurumları için, 05 Şubat 2001 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığının onayından sonra 

33/P seri no’lu tebliğ ile Kamu Kurumları Genel Hesap Planı geliştirilmiştir ve kamu 

kurumları tarafından uygulanmaktadır.  

Kırgızistan’da en son olarak Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde faaliyette 

bulunan Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Devlet Komisyonu, 18 Kasım 2002 

                                                 
93 BİRİMKULOVA A., “Ticari Bankalarda Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişte 

Muhasebe Sisteminin Devlet Tarafından Düzenlenmesinin Rolü”, Günümüzde Muhasebe Sisteminin 
Yeniden Düzenlenmesi Konulu Üniversiteler Arası Bilimsel ve Uygulamalı Konferansın Bildiri Kitabı, 
Kırgızistan Devlet Üniversitesi İktisat ve Yönetim Merkezi  Yayını, s.143, Bişkek 2002. 

94 KASIMBAEVA H., “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişte Kırgızistan’da Sigorta 
Şirketlerinin Muhasebe Sisteminin Önemli Öğesi Olarak Hesap Planı”, Ekonomi – Devletçilik Konulu 
Bilimsel ve Uygulamalı Konferansın Bildiri Kitabı. Kırgızistan Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Yayını, s.470, Bişkek 2003.  
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tarihinde 28 no’lu Kararname ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun 

olarak Kırgızistan’daki mali kesim dışında kalan tüm işletmelerde kullanılmak üzere bir 

Tekdüzen Hesap Planı ve Kullanım Kılavuzu oluşturmuştur95. 

Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları Devlet Komisyonu tarafından 

geliştirilen ve 18 Kasım 2002 tarih ve 28’nolu tebliği ile yayınlanan tekdüzen hesap planını 

esas alarak işletmeler kendi işlerinin niteliklerine göre hesap planlarını oluşturabilirler ve 

UMS’ye uyumlu bir şekilde yeni hesaplar ekleyebilirler. Bu hesap planı dokuz hesap 

sınıfından oluşmaktadır. 1000 – 5000 hesap sınıfları bilanço hesaplarını oluştururken 6000– 

9000 hesap sınıfları gelir tablosu hesaplarını teşkil etmektedir96. 

Bu tekdüzen hesap planı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

uygulamalarının gereklilikleri göz önüne alınarak oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu iş 

grubunda; alanında uzman devlet memurları, profesyonel muhasebeciler ve denetim 

kuruluşlarının temsilcileri ile üniversite öğretim üyelerine yer verilmiştir. İş grubu 

tarafından hazırlanan ve komisyon tarafından da kabul edilen Hesap Planında Hesap Sınıf 

ve Grupları ile Ana Hesaplara yer verilmiştir. Ayrıca Kullanım Kılavuzunda da Hesap 

Grupları ile Ana Hesaplar tarif edilmiş ve onların yapısı, amacı ve işleyiş biçimleri 

açıklanmıştır ve ayrıca örnek kayıt biçimlerine de yer verilmiştir97. 

Kırgızistan Muhasebe Sistemi’nde tek düzen hesap çerçevesine yer verilmemiştir. 

Ancak Kırgızistan Hesap Planı’na98 baktığımızda hesapların niteliklerine göre bir hesap 

grubu, aynı şekilde hesap gruplarının bir hesap sınıfının altında toplandığı görülmektedir ve 

                                                 
95 MOROZOVA E.E. “Muhasebenin Yeni Hesap Planı”, Vergi ve Hukuk Dergisi, Sayı 2, s.29, Şubat 

Bişkek, 2003.  
96 Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu “Muhasebe Hesap Planı”, 18.11.2002, no 28, s.1 

(Государственная Kомиссия при Правительстве Кыргызской Республики – ГКП КР, “План счетов 
Бухгалтерского Учета”).  

97 AKAY Hüseyin, NACİMUDINOVA Seyil, “Kırgız Tekdüzen Hesap planı ve Kırgız Tekdüzen Hesap 
planının Türk Tekdüzen Hesap planı ile karşılaştırılması”. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, 2006, 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, s. 61. 

98 16.09.2005. Tarih ve No:75 Sayılı “Erkintoo” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (Опубликован в газете 
“Эркинтоо” от 16 сентября 2005 года N:75), 
http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc_26052008155833.html  (Erişim tarihi: 18.01.2010). 
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hesap sınıfları aşağıdaki gibidir99. Söz konusu Kırgızistan Tekdüzen Hesap Planı 

çalışmamızın ekinde Ek:4 olarak yer almaktadır. 

1000 DÖNEN AKTİFLER 

2000 UZUN VADELİ AKTİFLER 

3000 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

4000 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

5000 ÖZSERMAYE 

6000 FAALİYET GELİRLERİ 

7000 FAALİYET GİDERLERİ  (Sigorta Giderleri vb.) 

8000 FAALİYET GİDERLERİ (Genel Yönetim Giderleri niteliğindeki giderler 

için) 

9000 FAALİYET DIŞI GELİR VE GİDERLER 

Kırgızistan Tekdüzen Hesap Planında yer alan hesap grupları aşağıdaki gibidir ve 

bunlarda planda Hesap Grubu olarak isimlendirilmektedir. 

1000 DÖNEN AKTİFLER 

1100 KASADAKİ PARASAL DEĞERLER 

1200 BANKADAKİ PARALAR 

1300 KISA VADELİ YATIRIMLAR 

1400 ALACAKLAR 

1500 DİĞER İŞLEMLERDEN ALACAKLAR 

1600 STOKLAR 

1700 YARDIMCI MADDE STOKLARI 
                                                 
99 AKAY Hüseyin, NACİMUDINOVA Seyil, “Kırgız Tekdüzen Hesap planı ve Kırgız Tekdüzen Hesap 

Planının Türk Tekdüzen Hesap planı ile karşılaştırılması”. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, Türkiye 
Manas Üniversitesi, Bişkek- Kırgızistan,s.62, 2006. 
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1800 AVANSLAR 

1900 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

2000 UZUN VADELİ VARLIKLAR 

2100 ANA VARLIKLAR 

2200 BİYOLOJİK AKTİFLER 

2300 TAŞINMAZ MALLARA YATIRIM 

2400 ERTELENMİŞ VERGİLER 

2500 KULLANIMI SINIRLANMIŞ PARALAR 

2700 UZUN VADELİ ALACAKLAR 

2800 UZUN VADELİ YATIRIMLAR 

2900 MADDİ OLMAYAN AKTİFLER 

3000 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

3100 TİCARİ BORÇLAR 

3200 ALINAN AVANSLAR 

3300 KISA VADELİ BORÇLAR 

3400 ÖDENECEK VERGİLER 

3500 KISA VADELİ TAHAKKUK EDİLMİŞ YÜKÜMLÜLÜKLER 

3600 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

3700 REZERVLER 

4000 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

4100 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

4200 ERTELENMİŞ GELİRLER 

4300 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
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5000 ÖZSERMAYE 

5100 KAYITLI SERMAYE 

5200 DİĞER SERMAYE 

5300 DAĞITILMAMIŞ KAR 

5400 REZERVE EDİLEN SERMAYE 

5999 GELİR VE GİDER FARKI 

6000 FAALİYET GELİRLERİ 

6100 SATIŞLAR 

6200 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 

6300 BİYOLOJİK AKTİFLER KAR/ZARARI 

7000 FAALİYET GİDERLERİ 

7100 STOKLARI SÜREKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL 

VE HİZMETLERİN MALİYETİ-STOKLARI KESİKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE 

SATILACAK MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ 

7200 STOKLARI SÜREKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL 

VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ-STOKLARI KESİKLİ DEĞERLEME 

YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ 

7300 BİYOLOJİK AKTİFLER ÜRETİM GİDERLERİ 

7400 İNŞAAT ANLAŞMALARINA AİT GİDERLER 

7500 SATIŞ GİDERLERİ 

7600 DİĞER ÜRETİM GİDERLERİ 

8000 FAALİYET GİDERLERİ 

8000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

9000 FAALİYET DIŞI GELİRLER VE GİDERLER 
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9100 FAALİYET DIŞI GELİRLER 

9500 FAALİYET DIŞI GİDERLER 

9800 OLAĞANÜSTÜ KALEMLER 

9900 GELİR VERGİSİ  

Kırgızistan Tekdüzen Hesap Planında yer alan hesap sınıf ve grupları ile hesaplar 

aşağıdaki gibidir: 

1000 DÖNEN AKTİFLER 

1100 KASADAKİ PARASAL DEĞERLER 

1110 ULUSAL PARALAR 

1120 YABANCI PARALAR 

1130 PARASAL BELGELER 

1140 PARAYA ÇEVRİLEBİLECEK VARLIKLAR 

1200 BANKADAKİ PARALAR 

1210 ULUSAL PARALAR 

1220 YABANCI PARALAR (YERLİ BANKADA) 

1230 YABANCI PARALAR (YABANCI BANKADA) 

1240 KULLANIMI SINIRLANDIRILMIŞ BANKADAKİ PARALAR 

1250 YOLDAKİ PARALAR 

1300 KISA VADELİ YATIRIMLAR 

1310 BORÇLANMA AMACIYLA ALINAN MENKUL DEĞERLER 

1320 ORTAKLIK PAYINA İLİŞKİN MENKUL DEĞERLER 

1330 VERİLEN BORÇLAR 

1340 DEPOZİTOLAR 
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1350 UZUN VADELİ YATIRIMLARIN CARİ KISMI 

1390 DİĞER KISA VADELİ YATIRIMLAR 

1400 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ALACAKLAR 

1410 ALACAKLAR (MAL ve HİZMET) 

1491 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 

1500 DİĞER İŞLEMLERDEN ALACAKLAR 

1510 ALINACAK POLİÇELER 

1520 PERSONELDEN ALACAKLAR 

1530 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 

1540 ERTELENEN VERGİLER 

1550 FAİZLER 

1560 TEMETTÜLER 

1570 İNŞAAT ORTAKLIĞINDAN ALACAKLAR 

1580 UZUN VADELİ ALACAKLARIN CARİ KISMI 

1590 DİĞER ALACAKLAR 

1600 STOKLAR 

1610 MALLAR 

1691 SATILMAYAN MALLAR 

1620 İLK MADDE VE MALZEME 

1630 TAMAMLANMAMIŞ ÜRETİM (YARI MAMUL) 

1640 HAZIR MAMUL 

1690 TARIM ÜRÜNLERİ 

1700 YARDIMCI MADDE STOKLARI 
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1710 YAKIT 

1720 YEDEK PARÇALAR 

1730 İNŞAAT MALZEMELERİ 

1740 DİĞER MALZEMELER 

1750 DEĞERİ DÜŞÜK VE HIZLI YIPRANAN MALZEMELER 

1795 KULLANIMDAKİ AZ DEĞERLİ VE HIZLI YIPRANAN 

MALZEMELER 

1800 AVANSLAR 

1810 PEŞİN ÖDENEN STOKLAR 

1820 PEŞİN ÖDENEN HİZMETLER 

1830 PEŞİN ÖDENEN KİRALAR 

1890 DİĞER PEŞİN ÖDEMELER 

1900 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

2000 UZUN VADELİ VARLIKLAR  

2100 ANA VARLIKLAR 

2110 TOPRAK 

2120 TAMAMLANMAMIŞ İNŞAAT 

2130 BİNA VE TESİSLER 

2193 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR-BİNA VE TESİSLER 

2140 TEÇHİZAT, MAKİNELER 

2194 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR- TEÇHİZAT, MAKİNELER 

2150 OFİS DONANIMI (DEMİRBAŞLAR) 

2195 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR- OFİS DONANIMI 
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2160 MOBİLYA, ARAÇ-GEREÇLER 

2196 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR- MOBİLYA, ARAÇ-GEREÇLER 

2170 ULAŞIM ARAÇLARI (TAŞIT) 

2197 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR-ULAŞIM ARAÇLARI 

2180 KİRALANAN MÜLKİYETİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

2198 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR-KİRALANAN MÜLKİYETİN 

İYİLEŞTİRİLMESİ 

2190 ARAZİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

2199 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR- ARAZİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

2200 BİYOLOJİK VARLIKLAR 

2210 HAYVANLAR (TÜKETİLECEK) 

2220 HAYVANLAR (ÇOĞALTILACAK) 

2230 BİTKİLER (TÜKETİLECEK) 

2240 MEYVELİ BİTKİLER 

2250 FİİLİ MASRAFLARLA HESAPLANAN BİYOLOJİK AKTİFLER 

2290 DİĞER BİYOLOJİK AKTİFLER 

2300 TAŞINMAZ MALLARA YATIRIM 

2310 TOPRAK 

2320 BİNA VE KURULUŞLAR 

2330 TAŞINMAZ MALLARIN YENİDEN YAPILANMASI 

2400 ERTELENMİŞ VERGİLER 

2500 KULLANIMI SINIRLANMIŞ PARALAR 

2700 UZUN VADELİ ALACAKLAR 
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2710 ALINAN POLİÇELER 

2720 ALICILAR VE SİPARİŞ VERENLERDEN ALACAKLAR 

2780 UZUN VADELİ ERTELENMİŞ GİDERLER 

2790 DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR 

2800 UZUN VADELİ YATIRIMLAR 

2810 BORÇLANMA AMACIYLA ALINAN MENKUL DEĞERLER 

2820 VERİLEN BORÇLAR 

2830 İŞTİRAKLERE YATIRIMLAR 

2840 İŞ ORTAKLIĞINA YATIRIM 

2850 BAĞLI ORTAKLIKLARA YATIRIMLAR  

2890 DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR 

2900 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

2910 FRANCHISING  

2991 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN- FRANCHISING 

2920 ŞEREFİYE 

2992 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN- ŞEREFİYE 

2930 PATENT HAKKI 

2993 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN-PATENT HAKKI 

2940 TİCARİ MARKA 

2994 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN- TİCARİ MARKA 

2950 TELİF HAKLARI 

2995 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN- TELİF HAKLARI 

2960 YAZILIM 
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2996 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN-YAZILIM 

2970 LİSANS ANLAŞMASI 

2997 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN-LİSANS ANLAŞMASI 

2980 DİĞER AKTİFLER 

2998 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN-DİĞER AKTİFLER 

2990 TAMAMLANMAMIŞ ÇALIŞMALAR 

3000 KISA VADELIİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

3100 TİCARİ BORÇLAR 

3110 MAL VE HİZMETLER İÇİN ÖDENECEK BORÇLAR 

3190 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 

3200 ALINAN AVANSLAR 

3210 ALICI VE SİPARİŞ VERENLERDEN ALINAN AVANSLAR 

3220 İNŞAAT ANLAŞMALARINA GÖRE SİPARİŞ VERENLERE 

BORÇLAR 

3300 KISA VADELİ BORÇLAR 

3310 BANKA KREDİLERİ 

3320 DİĞER KREDİLER 

3330 UZUN VADELİ BORÇLARIN CARİ KISMI 

3390 DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 

3400 ÖDENECEK VERGİLER 

3410 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ 

3420 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ 

3430 ÖDENECEK KDV 
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3440 ÖDENECEK TÜKETİM VERGİSİ 

3490 DİĞER VERGİLER 

3500 KISA VADELİ TAHAKKUK ETMİŞ YÜKÜMLÜLÜKLER 

3510 MAL VE HİZMET İÇİN TAHAKKUK ETMİŞ YÜKÜMLÜLÜKLER 

3520 TAHAKKUK ETMİŞ ÜCRETLER 

3530 TAHAKKUK ETMİŞ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 

3540 ÖDENECEK TEMETTÜLER 

3550 TAHAKKUK ETMİŞ BORÇ FAİZLERİ 

3590 DİĞER ÖDENECEK GİDERLER 

3600 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

3700 REZERVLER 

4000 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

4100 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

4110 ÖDENECEK TAHVİLLER 

4120 BANKA KREDİLERİ 

4130 DİĞER KREDİLER 

4140 ÖDENECEK POLİÇELER 

4150 FİNANSAL KİRALAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4190 DİĞERİ UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

4200 ERTELENMİŞ GELİRLER 

4300 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5000 ÖZ SERMAYE 

5100 KAYITLI SERMAYE 
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5110 ADİ HİSSE SENETLERİ 

5120 İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ 

5130 DİĞER KAYITLI SERMAYE 

5191 GERİ SATIN ALINMIŞ ADİ HİSSE SENETLERİ 

5200 DİĞER SERMAYE 

5210 İLAVE ÖDENMİŞ SERMAYE 

5220 YENİDEN DEĞERLEME DÜZELTMELERİ 

5230 KAMBİYO FARKI (YURT DIŞI FAALİYET SONUCU) 

5240 ORTAKLAR TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE 

5300 DAĞITILMAMIŞ KARLAR 

5400 REZERVE EDİLEN SERMAYE 

5999 GELİR VE GİDER FARKI 

6000 FAALİYET GELİRLERİ 

6100 SATIŞLAR 

6110 MAL VE HİZMET SATIŞLARI 

6120 SATIŞTAN İADELER VE İNDİRİMLER(-) 

6130 MAL VE HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

6140 İNŞAAT ANLAŞMALARINA GÖRE SATIŞLAR 

6150 AKTİFLERİN BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANIMI 

6160 SİGORTA ANLAŞMALARI SATIŞLARI 

6200 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 

6300 BİYOLOJİK VARLIKLAR KAR/ZARARI 

6310 İLK BİYOLOJİK VARLIKLAR KAR/ZARARI 
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6320 TARIM ÜRÜNLERİNDEN GELİRLER 

6330 BİYOLOJİK VARLIKLARIN GERÇEK FİYATI, DEĞİŞMESİ,   

KAR/ZARAR 

7000 FAALİYET GİDERLERİ 

7100 STOKLARI SÜREKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL 

VE HİZMETLERİN MALİYETİ - STOKLARI ARALIKLI DEĞERLEME 

YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ 

7110 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 

7120 İŞÇİLİK GİDERLERİ 

7130 SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 

7140 BELEDİYE HİZMETLERİ GİDERLERİ 

7150 AMORTİSMAN GİDERLERİ 

7160 DURAN VARLIKLARIN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 

7170 DİĞER ÜRETİM GİDERLERİ 

7180 ÖZEL İHTİYAÇ İÇİN STOK KULLANIMI 

7190 STOK DEĞERİNDE DÜZELTMELER 

7200 STOKLARI SÜREKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL 

VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ - STOKLARI ARALIKLI DEĞERLEME 

YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ 

7210 MAL SATIN ALMA 

7220 MALI İADE ETME 

7230 MALIN ÖZEL İHTİYAÇ İÇİN KULLANIMI 

7290 STOK DEĞERİNDE DÜZELTMELER 

7300 BİYOLOJİK AKTİFLER ÜRETİM GİDERLERİ 



 69

7400 İNŞAAT ANLAŞMALARI GİDERLERİ 

7500 SATIŞ GİDERLERİ 

7510 PAZARLAMA VE SATIŞ KAMPANYA GİDERLERİ 

7520 ÜCRET GİDERLERİ 

7530 SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 

7540 SAKLAMA VE ULAŞIM GİDERLERİ 

7550 ŞÜPHELİ ALACAKLAR GİDERLERİ 

7560 GARANTİLİ HİZMET GÖSTERME GİDERLERİ 

7570 DİĞER TİCARİ GİDERLERİ 

7580 DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN GİDERLERİ 

7590 PRİMLİ SATIŞ GİDERLERİ 

7600 DİĞER ÜRETİM GİDERLERİ 

8000 FAALİYET GİDERLERİ 

8000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

8010 İŞÇİLİK GİDERLERİ 

8020 SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 

8030 KİRALAMA GİDERLERİ 

8040 HİZMET GİDERLERİ 

8050 MÜLKİYET VERGİSİ 

8060 KIRTASİYE GİDERLERİ 

8070 İLETİŞİM GİDERLERİ 

8080 SİGORTA ÖDEMELERİ GİDERLERİ 

8090 LİSANS VE DİĞER ANLAŞMALARI EDİNME GİDERLERİ 
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8100 HESAPLANMAYACAK KDV GİDERLERİ 

8110 DURAN VARLIKLARIN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 

8120 BİLGİSAYAR DONANIM GİDERLERİ 

8130 TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 

8140 DENETÇİLİK GİDERLERİ 

8150 HUKUKÇU HİZMET GİDERLERİ 

8160 EĞİTİM GİDERLERİ 

8170 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 

8180 HALKLA İLİŞKİLER GİDERLERİ 

8190 DİĞER VERGİ GİDERLERİ 

8200 YURT İÇİ HARCIRAH 

8210 YURT DIŞI HARCIRAH 

8220 BELEDİYE HİZMETLERİ GİDERLERİ 

8230 CEZA GİDERLERİ 

8300 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME GİDERLERİ 

8470 DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ 

8480 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN 

GİDERLERİ 

8490 DİĞER GENEL GİDERLER VE YÖNETİM GİDERLERİ 

9000 FAALİYET DIŞI GELİR VE GİDERLER 

9100 FAALİYET DIŞI GELİRLER 

9110 FAİZ GELİRLERİ 

9120 TALİ VE ORTAK ŞİRKETLERDEN GELİRLER 
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9130 TEMETTÜ GELİRLERİ 

9140 KAMBİYO GELİRLERİ 

9190 DİĞER FAALİYET DIŞI GELİRLER 

9500 FAALİYET DIŞI GİDERLER 

9510 FAİZ GİDERLERİ 

9520 KAMBİYO GİDERLERİ 

9530 ŞÜPHELİ ALACAKLAR  

9590 DİĞER FAALİYET DIŞI GİDERLER 

9800 OLAĞANÜSTÜ KALEMLER 

9810 OLAĞANÜSTÜ KAR 

9820 OLAĞANÜSTÜ ZARAR 

9900 KURUMLAR  VERGİSİ 

9910 KURUMSAL VERGİ GELİRLERİ / GİDERLERİ 
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3.2. KIRGIZİSTAN’DA DÜZENLENEN MALİ TABLOLAR 

İşletme mali raporlarını UMS’yi dikkate alarak hazırlayacaktır. Bunun için 

standartlar ve açıklamalar önceki olayları kapsayacak şekilde kullanılır. Ancak bu  yöntem 

bazen uygun olmayabilir. 

1) Standartlar ve açıklamalar, 

2) UMS’ye geçme sonucu oluşan düzeltme tutarları, dağıtılmamış karın başlangıç 

bakiyesinin düzeltilmesi olarak kabul edilir” biçiminde düzenleme getirilmiştir100. 

Kısa bir gelecekte tekrar satılması için yatırım yapılan ve bağlı olduğu şirkete değer 

transferinde uzun vadeli kısıtlamaları bulunan işletmeler hariç diğer işletmeler mali 

tablolarını bağlı olduğu işletme mali tabloları ile birleştirerek sunar.  

Ana şirket %50’den fazla oy hakkına sahip veya %50’den az ancak, işletmenin 

yönetimine katılma, yönetim kurulunda oy ağırlığı ve yönetici tayin etme hakkı varsa mali 

raporlar konsolide edilir.  

Konsolidasyon prosedürleri aşağıdaki gibidir: 

1. Ana ve bağlı işletmenin mali tabloları aynı tarihte hazırlanmalıdır. 

2. Mali raporların konsolidasyonu tek bir muhasebe politikasına dayanılarak 

yapılmalıdır. 

3. Ana ve bağlı işletmenin varlıkları, borçları, sermaye ile gelir ve giderleri 

birleştirilir. 

4. Her bağlı şirkete yapılan yatırımların bilanço değeri ve bağlı şirketin 

sermayesinde ana şirkete ait tutarı çıkartılır. 

5. Eğer işletme bağlı ortaklığın %100’den az hisse senedine sahip ise azınlık 

payları işletmenin sermayesinden ayrı olarak gösterilir. 
                                                 
100 JUMASHALİEV Urmat, “Türkiye Muhasebe Sistemi ve Kırgızistan Muhasebe Sistemlerinin Vergi 

Kanunları Açısından Karşılaştırılması” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004. s.64. 
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6. Net kar, azınlık payına düşen kar tutarına göre düzeltilerek, ana şirkete ait kar 

tutarı konsolide bilançoda gösterilir. 

7. Ana ve bağlı işletmelerin karşılıklı alacak ve borç ilişkileri konsalidasyon 

kapsamına alınmaz101.  

Mali Tabloların amacı, işletmenin faaliyet sonucu, mali durum ve değişiklikleri 

hakkında geniş kullanıcı kitlesine faydalı bilgiler sağlamasıdır. İşletmenin mali durumu, 

sahip olduğu varlıklarına, likiditesine, geri ödeme ve çerçeveye uyum sağlayabilme 

kabiliyetine bağlı olmaktadır. Finansal yapı ile ilgili bilgiler, işletmenin gelecekte, ek 

kaynaklara ihtiyaç duyup duymayacağını ve ekonomik değerleri fayda sağlayıp 

sağlayamayacağını analiz etmek için gereklidir. Faaliyet sonuçları ve diğer bilgilere 

işletmenin potansiyelini değerlemek için ihtiyaç duyulur. Mali durumunun değişikliği 

hakkında bilgiler, işletmenin dönem içi yaptığı finansman, yatırım ve faaliyetlerini 

değerlemede yararlı olur102.  

Mali tabloların hazırlanmasında dikkate alınan esaslar mali tablolara 

karşılaştırılabilirlik özelliği kazandırmakta olup, UMS’ye göre hazırlanan mali tablolar da, 

süreklilik ve tahakkuk ilkeleri esastır. 

Süreklilik ilkesi mali raporların hazırlanmasında, işletmenin faaliyetlerinin bir 

süreye bağlı olmaksızın süreciğini kabul etmektedir.  

Tahakkuk ilkesi gelir ve giderlerin, tahsil veya ödenmelerinde değil mali olay 

gerçekleştiğinde muhasebeleştirileceğini esas alır. Tahakkuk ilkesine göre hazırlanan mali 

raporlar, sadece geçmiş işlemlerle ilgili değil, gelecekte tahsil edilecek parasal değerleri ve 

                                                 
101 Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu (Государственная Kомиссия при Правительстве 

Кыргызской Республики (ГКП КР) “О Порядке Заполнения Форм Бухгалтерской Отчетности”), 
31.12.2002, no 36, s.6-8.  

JUMASHALİEV Urmat, “Türkiye Muhasebe Sistemi ve Kırgızistan Muhasebe Sistemlerinin Vergi 
Kanunları Açısından Karşılaştırılması” Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004. s.65. 

102 Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu (Государственная Kомиссия при Правительстве 
Кыргызской Республики (ГКП КР) “О Порядке Заполнения Форм Бухгалтерской Отчетности”), 
31.12.2002, no 36, s.3-5. 
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ödenecek borçları değerlemeye olanak verir. İşletmeler nakit akım tablosu hariç diğer 

tablolarını bu ilke esasına göre hazırlarlar103.  

Bu ilkelerin yanında mali tablo bilgilerinin özellik ve niteliklerini belirleyen diğer 

ilkeler ise; 

1. Açıklık, 

2. Önemlilik, 

3. Doğruluk, 

4. Karşılaştırabilirlik  

ilkeleridir104. Bu ilkelere dayanılarak hazırlanan Mali Tablolar, Temel Mali Tablolar ve Ek 

Mali Tablolar olarak sınıflandırabiliriz.  

3.2.1. Mali Tablolar Seti 

3.2.1.1. Bilanço 

Bilanço – bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları (aktif) ile bu 

varlıkların kaynağını oluşturan üçüncü kişilerin alacak haklarını (yabancı kaynaklar) ve 

işletme sahibi/ortaklarının haklarını (öz kaynaklar – pasif) gösteren finansal durum 

tablosudur. 

Bilanço, duran varlıkları, alacak ve borçları, mali varlıkları, gelir vergisi ve 

yükümlülüklerini, sermaye gibi kalemleri içerir. İşletmenin varlıkları ve kaynaklarını 

sınıflandırarak açıklanması ve bir önceki dönem verileri ile karşılaştırılması konusunda 

bilanço hazırlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bilanço kalemleri ile ilgili açıklamalar, 

bilançoda ve açıklama notlarında UMS’ye uygun olarak yapılır.  

                                                 
103 Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu (Государственная Kомиссия при Правительстве 

Кыргызской Республики (ГКП КР) “О Порядке Заполнения Форм Бухгалтерской Отчетности”), 
31.12.2002, no 36, s.4.  

104 Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu (Государственная Kомиссия при Правительстве 
Кыргызской Республики (ГКП КР) “О Порядке Заполнения Форм Бухгалтерской Отчетности”), 
31.12.2002, no 36, s.5. 
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Aktifte işletmenin sahip olduğu, kontrol ettiği ve gelecekte ekonomik fayda 

sağlayabilecek varlıklar yer alır. Varlıklar dönen ve duran olarak gruplandırılabilir.  

Pasifte, işletmenin faaliyet sonucu oluşan ve gelecekte ekonomik değerlerin çıkışını 

gerektiren borç ve yükümlülükler yer alır. Borç ve yükümlülükler vadelerine göre kısa ve 

uzun vadeli olarak gruplandırılır. 

Aktiften borçların çıkartılmasından arta kalan değerler işletme sahip veya 

sahiplerinin paylarını yani öz sermayeyi gösterir105. Bilanço örneği çalışmamızın ekinde 

Ek:5 olarak yer almaktadır. 

3.2.1.2. Gelir Tablosu 

Gelir Tablosu, satışlardan sağlanan geliri, faaliyet, finansman ve vergi giderlerini, 

azınlık kar veya zararını, faaliyet gelirleri, olağandışı gelirler ve dönem net karı veya 

zararını içeren bir tablodur. Ek bilgiler bilanço ya da açıklama notunda sunulur.  

Gelir, yükümlülük ve borçlarda azalış veya varlıklarda artış sağlayan ekonomik 

faydalardır. Gelirler faaliyet sonucu ve faaliyet dışı sağlanan gelirlerden oluşur. 

Giderler, elden çıkarma ya da aşınma sonucu varlıklarda azalmalar veya borç ve 

yükümlülüklerde artışlar olarak tanımlanabilir. Giderler, faaliyet gideri ve faaliyet dışı 

oluşan giderleri kapsamaktadır. Gelir ve gider arasındaki fark, kar veya zararı gösterir106. 

Gelir Tablosu örneği çalışmamızın ekinde Ek:6 olarak yer almaktadır. 

                                                 
105 Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu (Государственная Kомиссия при Правительстве 

Кыргызской Республики (ГКП КР) “О Порядке Заполнения Форм Бухгалтерской Отчетности”), 
31.12.2002, no 36, s.6.  

JUMASHALİEV Urmat, “Türkiye Muhasebe Sistemi ve Kırgızistan Muhasebe Sistemlerinin Vergi 
Kanunları Açısından Karşılaştırılması” Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004. s.66. 

106 Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu – KCDK (Государственная Kомиссия при 
Правительстве Кыргызской Республики (ГКП КР) “О Порядке Заполнения Форм Бухгалтерской 
Отчетности”), 31.12.2002, no 36, s.7.  
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3.2.1.3. Nakit Akım Tablosu 

Nakit Akım Tablosu, dönem içinde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarını 

operasyonel faaliyet, finansman ve yatırım faaliyetleri şeklinde sınıflandırarak işletmenin 

nakit durumundaki değişiklikleri hakkında bilgi sağlayan tablodur.  

Operasyonel faaliyet, işletmenin esas faaliyetinden kaynaklan nakit giriş ve çıkış 

büyüklüğünü, işletmenin borçlarını ödeme gücünü, üretim devamlılığını sağlama, kar elde 

etme ve yabancı kaynak sağlamadan yatırım yapabilme olanaklarının göstergesi 

olmaktadır107.   

Yatırım faaliyetleri, maddi ve maddi olmayan duran varlık ve uzun vadeli menkul 

kıymetlerin alımı ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. 

Finansman faaliyetleri, işletme sermayesinde meydana gelen değişikliklerden 

kaynaklanır başka bir deyişle, işletme sermayesinin finansmanı için ihraç edilen hisse 

senetleri, ödenen temettüler, ortaklardan sermaye paylarının tahsili finansman faaliyetlerini 

oluşturmaktadır108.  

İşletme nakit akım tablosunu direkt ya da endirekt yöntem ile hazırlar. UMS’de 

direkt yönteme öncelik verilmektedir. Direkt yöntemin kullanılmasıyla nakit akımlarında 

kullanılacak bilgiler nakit işlemlerine ait muhasebe kayıtlarından elde edilir. 

Endirekt yöntemde, işletmenin nakit durumu, dönem net karı parasal olmayan 

kalemlerle düzeltilerek saptanır ve operasyonel faaliyet sonucu işletmenin nakit durumuna 

ulaşılır. Yatırım ve finansman faaliyetleri ile ilgili bilgiler nakit akım tablosunda her iki 

yöntemde de aynıdır.  

 
                                                 
107 KCDK, 31.12.2002, no 36, s.2.  
108 “Muhasebeciler ve Denetçiler Derneği”, Finansal Muhasebe, Bişkek: OBA, 2003, s.231-233 

(“Объединение Бухгалтеров и Аудиторов”, Финансовый Учет, Бишкек,). 
JUMASHALİEV Urmat, “Türkiye Muhasebe Sistemi ve Kırgızistan Muhasebe Sistemlerinin Vergi 

Kanunları Açısından Karşılaştırılması” Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004. s.67. 
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3.2.1.4. Öz Kaynak Değişim Tablosu 

Öz Sermaye Değişim Tablosu, kayıtlı sermaye ve sermaye yedeklerinin her kalemi 

ve olası değişiklikleriyle ilgili bilgi sağlar. Söz konusu tablo hazırlanırken, geçmiş dönem 

sermayesinden ödenecek temettüler çıkartılarak, duran varlık değerleme düzeltmeleri, 

dönem net karı ve hisse senetleri emisyonu eklenerek düzeltme yapılır ve dönem sonu öz 

kaynak durumu saptanır109.  

UMS’de mali raporlar arasında Öz Sermaye Değişim Tablosunun da gösterilmesi 

istenmektedir ve bu amaçla 32 no’lu “Mali Enstrümanlar: Sunuş” ve 39 no’lu “Mali 

Enstrümanlar: Kayda alma ve Değerleme” standartları öngörülmüştür. 

İşletmeler içerikleri aşağıda verilen raporları sunarlar: 

1. Dönem net karı veya zararı, 

2. Standartlarda belirtilen ve öz sermaye arasında gösterilecek gelir ve giderlerin 

tutarları, 

3. Muhasebe politikasındaki değişiklik ve temel hataların düzeltilmesi sonucu 

kümülatif etkiyi.  

Sözü edilenlerin dışında öz sermaye değişim tablosunda veya açıklayıcı notlarda; 

1. Sermaye ile ilgili işlemler, 

2. Dağıtılmamış karın dönem başı veya dönem sonu bakiyesi, 

3. Öz sermayedeki her kalemin dönem başı ve dönem sonu tutar ve 

değişikliklerinin açıklanması gerekir.  

 

 

 
                                                 
109 Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (“Международные Стандарды Финансовый 
Отчетности”) Kırgızistan, 2001, s.105. 
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3.2.1.5. Açıklama Notu 

Açıklama Notunda, işletmenin kabul ettiği ve kullandığı muhasebe politikası, 

UMS’de belirtilen, mali tablolarda gösterilmeyen, ancak objektif değerlendirme için önemli 

olan ve açıklanması istenen bilgiler yer alır. İşletmeler açıklayıcı notlarında;  

1. Mali raporların hangi esaslara dayandığını, seçilen ve kullanılan muhasebe 

politikaları, 

2. Mali raporlarda yer almayan ve UMS’de açıklanması istenen bilgileri, 

3. Mali raporların objektif olarak sunulmasında gerekli olan bilgileri, 

4. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu ile ilgili her kalem ayrı ayrı düzenli 

şekilde açıklanır. 

Açıklama notu genelde aşağıdaki şekilde sunulur: 

1. Mali raporların UMS’yi esas alarak hazırlandığının açıklanması, 

2. Muhasebe politikasının prosedürleri,  

3. Mali raporlarda yer alan kalemler için açıklayıcı bilgiler, 

4. Diğer açıklamalar, 

a) Şarta bağlı olaylar, sözleşmelere dayalı yükümlülükler ve diğer mali 

açıklamalar, 

b) Mali niteliği olmayan bilgilerin açıklanması, 

c) İşletmenin hukuki şekli ve adresi, 

d) Esas faaliyet konusu, 

e) Bağlı işletmelerin adları, 

f) Dönem sonu çalışanların sayısı veya dönem itibariyle çalışan sayısının 

ortalaması110. 

                                                 
110 Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (“Международные Стандарды Финансовый 

Отчетности”) Kırgızistan, s.105-108, 2001. 
JUMASHALİEV Urmat, “Türkiye Muhasebe Sistemi ve Kırgızistan Muhasebe Sistemlerinin Vergi 

Kanunları Açısından Karşılaştırılması” Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004. s.69. 



 79

3.3. UMS ve UFRS’de yayımlanan Mali Tablolar ile Kırgızistan Mali 

Tablolarının Karşılaştırılması  

Kırgızistan ve UMS ve UFRS’de düzenlenen Mali Tabloların karşılaştırılması 

aşağıdaki gibidir:  

Kırgızistan Muhasebe Sistemi’ndeki Mali 
Tablolar  

UMS ve UFRS’de yayımlanan Mali 
Tablolar111 

I. Mali Tablolar Seti 
a) Bilanço 
b) Gelir Tablosu 
c) Öz kaynak Değişim Tablosu 
d) Nakit Akım Tablosu 
e) Açıklama Notu 

I. Mali Tablolar Seti 
a) Bilanço 
b) Gelir Tablosu 
c) Öz kaynak Değişim Tablosu 
d) Nakit Akım Tablosu 
e) Önemli Muhasebe Politikalarını 

Özetleyen Dipnotlar ve Diğer 
açıklayıcı Notlar 

 
 

Tablo 5: UMS ve UFRS’de yayımlanan Mali Tablolar ile Kırgızistan Muhasebe 

Sistemindeki Mali Tablolarının karşılaştırılması 

UMS ve UFRS’de düzenlenen Mali Tablolar ile Kırgızistan Muhasebe 

Sistemi’ndeki Mali Tabloları karşılaştırdığımızda Tablo 5’te gördüğümüz gibi fark 

bulunmamaktadır.  

                                                 
111 http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/UFRS/UMS%201.pdf , (Erişim tarihi: 01.02.2010). 



 80

3.4. Türkiye’de Yayımlanan Mali Tablolar ile Kırgızistan Mali Tablolarının  

Karşılaştırılması 

Kırgızistan ve Türkiye’de düzenlenen Mali Tabloların karşılaştırılması aşağıdaki 

gibidir:  

Kırgızistan Muhasebe Sistemi’ndeki Mali 
Tablolar  

Türkiye Muhasebe Sistemi’ndeki Mali 
Tablolar112 

I. Mali Tablolar Seti 
a) Bilanço 
b) Gelir Tablosu 
c) Öz kaynak Değişim Tablosu 
d) Nakit Akım Tablosu 
e) Açıklama Notu 

I. Temel Mali Tablolar 
a) Bilanço 
b) Gelir Tablosu (Satışların Maliyeti 

Tablosu gelir tablosunun ekidir) 
 
II. Ek Mali Tablolar  

a) Nakit Akım Tablosu 
b) Öz Sermaye Değişim Tablosu 
c) Fon Akım Tablosu 
d) Kar Dağıtım Tablosu 

 
       Tablo 6: Kırgızistan ve Türkiye’de düzenlenen Mali Tablolarının karşılaştırılması 

 
Türkiye Muhasebe Sistemi’ndeki Mali Tablolar Temel ve Ek Mali Tablolar olmak 

üzere ikiye ayrılmışken, Kırgızistan Muhasebe Sistemi’ndeki Mali Tablolarda böyle bir 

fark bulunmamaktadır. Bütün mali tablolar “Mali Tablolar Seti” başlığı ile 

adlandırılmaktadır.   

Mali analiz için gerekli olan Fon Akım Tablosu ve pay sahipleri için önemlilik arz 

eden Kar Dağıtım Tablosu Kırgızistan Muhasebe Sistemi’ndeki Mali Tablolarda 

bulunmamaktadır. Kırgızistan Muhasebe Sisteminde hazırlanan muhasebe raporları 

arasında Açıklama Notu da verilmiştir. Bu not kullanıcılara, mali tabloların hangi esas ve 

ilkelere göre hazırlandığını açıklamakta ve mali tabloları tamamlayıcı nitelikte olmaktadır. 

Türkiye Muhasebe Sistemine göre hazırlanan mali tablolarda açıklamalar Temel Mali 

Tabloların en altında Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili dipnot şeklinde verilmektedir. 

                                                 
112 http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=4000 , (Erişim tarihi: 28.01.2010). 
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SONUÇ 

Uluslararası faaliyet gösteren ve yatırım yapan şirketler, bankalar ve diğer 

kuruluşlar ekonomik kararlar alırken, Dünya’da çeşitlilik ve farklılık gösteren muhasebe 

sistemlerine göre hazırlanan mali tabloları karşılaştırırken zorluklar yaşamaktadırlar. Bu 

nedenle, ulusal muhasebe sistemleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak ve 

yatırımcıların doğru ekonomik kararlar almasını sağlamak için 1973 yılında IASC 

kurulmuştur.  

Doğrudan yabancı sermayenin herhangi bir ülkeye girişinde belirleyici olabilecek 

pek çok etken (faktör)  vardır. Bunlardan birinde muhasebe sisteminden yeterince güvenilir 

bilgi sağlanmasıdır. Ayrıca Uluslararası Muhasebe Standartlarının ve Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarının da önemli bir rolünün olduğunu düşünmekteyiz. 

Muhasebe standartları, özellikle finansal raporların tam ve doğru bir şekilde 

hazırlanması için son derece önemlidir. Muhasebe standartları olmadan, finansal raporları 

analiz etmekle yükümlü olan kişiler, o şirkete ait muhasebe kurallarını öğrenmek 

durumunda kalacaklar ve şirketler arası karşılaştırma yapmakta son derece zor olacaktır. 

Uluslararası alanda üzerinde görüş birliğine varılmış muhasebe standartlarının 

hazırlanması ve finansal tablo hazırlayıcıları ve kullanıcıları için ortak bir muhasebe dilinin 

oluşturulması yönünde yapılan çalışmalarla önemli mesafeler alınmıştır. Bu standartların 

gerek finansal tabloları hazırlayanlar gerekse bunlardan karar verme sürecinde yararlanan 

taraflar için kolaylık sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca, farklı muhasebe standartlarına 

göre birden fazla finansal tablo hazırlama külfetinin ortadan kalkması, işletmeler açısından 

maliyetleri de düşürecektir. Ancak söz konusu standartların uygulama aşamasında; 

anlaşılmasının zor olması, farklı uygulamaları bir arada içermesi, konuyla ilgili uzman 

personel eksikliği ve başka çeşitli sorunlarla karşılaşılabilecektir. 

Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte, ülkenin ekonomik sisteminde 

meydana gelen yenilikler ve gelişmeler muhasebe sisteminin değişmesinin gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. Muhasebe sistemindeki bu değişimleri gerçekleştirmek amacıyla da 
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komisyon ve kurul oluşturulmuştur. Bu komisyon ve kurulun faaliyetleri neticesinde 

oluşturulan çalışmalar, uluslararası muhasebe standartlarından faydalanılması Kırgızistan’ın 

uluslararası arenada faaliyet gösteren diğer ülkelerle rekabet edebilmesini sağlayacaktır. 

Kırgızistan’a doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının girmesi noktasında, özellikle 

2002-2006 yılları arasında büyük bir artış olmuştur. Bu artışın sağlanmasında; 2003 yılında 

yeni Yabancı Yatırım Kanunu’nun yürürlüğe girmiş olması ile 2002 yılından itibaren 

muhasebe raporlama düzenlerinde Uluslararası Muhasebe Standartlarına geçilmiş olmasını 

başlıca etken olarak görmekteyiz. Ancak Kırgızistan doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını daha büyük tutarlarda ve oranlarda ülkeye çekmek istiyorsa, bu standartların 

uygulanması noktasındaki tereddüt ve eksiklikleri süratle gidermelidir. 

Türkiye’de düzenlenen Mali Tablolarda ise; Mali analiz için gerekli olan Fon Akım 

Tablosu, pay sahipleri için önemlilik arz eden Kar Dağıtım Tablosu Kırgızistan TDMS’de 

bulunmamaktadır. Kırgızistan Muhasebe Sisteminde hazırlanan muhasebe raporları 

arasında Açıklama Notu da verilmiştir. Bu not kullanıcılara, mali tabloların hangi esas ve 

ilkelere göre hazırlandığını açıklamakta ve mali tabloları tamamlayıcı nitelikte olmaktadır. 

Türkiye TDMS’ye göre hazırlanan mali tablolarda açıklamalar temel mali tabloların en 

altında Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili dipnot şeklinde verilmektedir. 

Sonuç olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kırgızistan’daki 

işletmeler tarafından kullanılmasına rağmen, bu standartların etkin bir şekilde 

uygulanıldığını söylemek zordur. Bunun en önemli sebebi ise, Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları hakkında bilgi eksikliğidir. Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları ile ilgili kursların pahalı olması ve genel olarak o kursları veren kişilerin 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında uzman olmaması ve genelde standartların 

daha çok teorik olarak anlatılması, uygulamaya yeterince katkı sağlayamamaktadır. Bu 

problemin ortadan kaldırılmasıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 

Kırgızistan’da daha etkin olarak kullanımı sağlanmış olacaktır. Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarının daha etkin bir şekilde uygulanması için: 
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1. Finansal Raporlama Standartları Devlet Komisyonu tarafından Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları ile ilgili kursların açılması, bu kursları veren kişilerin 

alanında uzman olması ve ayrıca kursların pahalı olmaması önemli hususlardandır. 

2. Danışmanlıkların açılması: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 

uygulanması ile ilgili sorunlarda uzman kişilere ulaşılabilecek telefon hatların ya da 

merkezlerin kurulması. 

3. Üniversitelerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili derslerin 

müfredata ilave edilmesi ve standartların uygulamalı olarak öğretilmesi. 

4. Meslek Kurumları tarafından, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile 

ilgili konferanslar yapılmasıdır. Örneğin: yılda bir kaç defa UFRS veya yeni standartların 

ortaya çıkmasıyla ilgili konferanslar yapılmalıdır.  

5. Kırgızistan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili yayımlar 

çoğaltılmalı ve bu kitaplar üniversitelerde ders kitabı olarak kullanılmalıdır. 

6. Kırgızistan Hukuk Mevzuatında UFRS ile uyum sağlayacak değişiklikler 

yapılmalıdır. 

7. UFRS’ye zamanında geçemeyen veya doğru bir şekilde kullanamayan şirketler 

için kanuni yaptırımların belirlenmesi de faydalı olacaktır. 
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EKLER 

EK:1 

                               Resmî Gazete Sayı : 26842 

 

Sermaye Piyasası Kurulundan: 

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA  İLİŞKİN ESASLAR 

TEBLİĞİ 

(SERİ: XI, NO: 29) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde 

aydınlatılmasını teminen, işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların 

hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddede tanımlanan işletmelerin finansal 

raporlarının hazırlanması ve ilgililere sunulmasında uygulanır.  

 (2) Ana ortaklığın bağlı ortaklığı, iştiraki veya iş ortaklığı olması nedeniyle bu Tebliğ 

hükümlerine tabi olan işletmeler, bu Tebliğde getirilen finansal raporların ilanı ile bunların 

Kurul ve borsaya gönderilmesi yükümlülüğünden muaftır.  

 (3) İşletmeler tarafından, 2499 sayılı Kanunun 50/(a) maddesi çerçevesinde özel 

mevzuatlarına göre belirlenmiş şekil ve esaslar çerçevesinde finansal raporların 

düzenlenmesi, bu Tebliğde öngörülen finansal tablo düzenleme yükümlülüğünün yerine 
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getirilmesi hükmündedir. Söz konusu işletmeler, kendi özel mevzuatlarına aykırı olmamak 

kaydıyla finansal raporların ilgililere sunulmasında bu Tebliğ hükümlerine tabidirler. 

 Dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ve 22/e 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

 a) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve 

sorumluluk beyanlarından oluşan raporları,   

 b) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve 

öz sermaye değişim tablosunu,  

 c) İşletme: İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıkları, 

aracı kurumları, portföy yönetim şirketlerini ve bu işletmelerin Tebliğ’in 5 inci maddesinde 

belirlenen finansal raporlama standartlarında tanımlanan bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş 

ortaklıklarını, 

 ç) Kanun: 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, 

 d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, 

 e) Sorumluluk beyanı: Tebliğin 9 uncu maddesinde tanımlanan beyanları, 

 f) Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS): Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları, 

 g) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS): Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanan Uluslararası 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları, 
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 ğ) Yönetim kurulu faaliyet raporları: Tebliğ’in 8 inci maddesinde tanımlanan 

raporları, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Finansal Tablolar 

 Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar 

 MADDE 5 – (1) İşletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle 

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygularlar ve finansal tabloların 

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı hususuna 

dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK’ca 

yayımlanan TMS/TFRS esas alınır. 

 Finansal raporlamaya ilişkin Kurul İlke Kararları 

 MADDE 6 – (1) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale 

gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, ihtiyaç duyulması halinde, 

uygulamayı belirlemek üzere Kurulca ilke kararları alınır.  

 (2) Bu kararlara aykırılık, bu Tebliğ hükümlerine aykırılık anlamına gelir. 

 Finansal tablo düzenleme yükümlülüğü 

 MADDE 7 – (1) İşletmeler bu Tebliğde kendileri için öngörülen finansal tabloları, 

yıllık ve üçer aylık dönemler itibariyle düzenlemekle yükümlüdürler.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Faaliyet Raporları ve Sorumluluk Beyanları 

 Yönetim kurulu yıllık ve ara dönem faaliyet raporları 

 MADDE 8 – (1) İşletmeler, yıllık finansal tabloları ile birlikte, kapsamı bu maddede 

belirtilen yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu düzenler. 
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 (2) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, işletmelerin iktisadi ve finansal 

durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde 

yansıtması şarttır. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda, işletmenin finansal performansı 

ve finansal durumunun genel özellikleri ve karşı karşıya bulunduğu temel belirsizlikler 

değerlendirilir ve en az aşağıdaki hususlara yer verilir: 

 a) Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme 

kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki 

sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle), 

 b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu 

çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı 

politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü 

politikası, 

 c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları, 

 ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer 

hususlar, 

 d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul 

toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, 

 e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, 

 f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 

 g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 

 ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri, 

 h) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,  

 ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, 
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 i) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne 

ölçüde gerçekleştirildiği, 

 j) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki 

gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki 

gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla 

karşılaştırmalarını içeren açıklamalar, 

 k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve 

bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki 

gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri, 

 l) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas 

alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel 

rasyolar, 

 m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler, 

 n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların 

adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, 

 o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye 

sağlanan hak ve menfaatler, 

 ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler, 

 p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi. 

 (3) Ara dönem faaliyet raporlarında, yukarıdaki bentlerde belirtilen hususlardan, ara 

dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap 

döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer verilir.  

 (4) Konsolide finansal tablo düzenleyen işletmeler, yıllık faaliyet raporlarında 

yukarıdaki hususlara ek olarak; 
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 a) Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında 

bilgilerle (karşılıklı iştirak), 

 b) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim 

ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalara yer verirler. 

 (5) Yönetim kurulu faaliyet raporları yanıltıcı, abartılı, işletme ve işletme faaliyetleri 

hakkında yanlış kanaat uyandırıcı ifadeler taşıyamaz. 

 Finansal raporlarda sorumluluk beyanları 

 MADDE 9 – (1) Yıllık ve ara dönem finansal raporların, finansal raporlama 

standartlarına ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve 

gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan işletmelerin yönetim kurulu sorumludur. İşletmelerin 

yönetim kurulu, belirtilen kapsamda hazırlanacak finansal tablo ve faaliyet raporlarının 

kabulüne dair ayrı bir karar almak zorundadır. 

 (2) İşletmelerin yıllık ve ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporlarının ilanı ve 

bildirimi sırasında, söz konusu tablo ve raporların; işletme genel müdürü, finansal tablo ve 

faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu bölüm başkanı veya bu sorumluluğu 

üstlenmiş görevli ile yönetim kurulunca bir iş bölümü yapılmış ise, finansal tablo ve 

faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından aşağıdaki 

açıklamalarla birlikte imzalanması ve kamuya yapılacak açıklamalarda,  

 a) Finansal tablo ve faaliyet raporunun kendileri tarafından incelendiği, 

 b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, 

finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya 

açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir 

eksiklik içermediği, 

 c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, 

yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların-varsa 
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konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve 

kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin 

gelişimi ve performansını ve varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-işletmenin 

finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe 

yansıttığı, hususlarına yer verilmesi zorunludur. 

 (3) İşletme yönetim kurulu; finansal tablo ve faaliyet raporlarını imzalamakla 

yükümlü olan görevlilerin, işletmeyle ve konsolide finansal tablolar kapsamına giren bağlı 

ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıkları ile ilgili önemli bilgilere ulaşmasını sağlayacak 

tedbirleri almakla yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler, gerek işletmenin iç kontrol 

sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini 

işletme yönetim kuruluna, denetimden sorumlu komiteye, işletmenin denetimini yapmakta 

olan bağımsız denetim kuruluşuna bildirmekle ve raporu incelemeleri sırasında 

kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Finansal Raporların İlgililere Sunulması  

 Yıllık finansal raporların Kurula ve borsaya bildirimi 

 MADDE 10 – (1) İşletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin bağımsız 

denetim raporlarını,  

 a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, 

hesap dönemlerinin bitimini izleyen on hafta, 

 b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap 

dönemlerinin bitimini izleyen on dört hafta, içinde Kurula ve ilgili borsaya bildirirler. 

 Ara dönem finansal raporların Kurula ve borsaya bildirimi 

 MADDE 11 – (1) İşletmeler, ara dönem finansal raporlarını,  

 a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, 

ilgili ara dönemin bitimini izleyen dört hafta, 
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 b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili 

ara dönemin bitimini izleyen altı hafta, içinde Kurula ve ilgili borsaya bildirirler. 

 (2) Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde, yukarıdaki 

sürelere iki hafta eklenir. 

 Finansal raporların Kurula ve borsaya bildiriminde usul 

 MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Kurula ve borsaya yapılacak bildirimlerin;  

 a) Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar için, bağımsız denetim raporuyla 

birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir 

yazı ekinde işletmeye ulaştığı, aynı gün içerisinde işletmece finansal tabloların Kurula ve 

borsaya bildirimine ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı, 

 b) Bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar için ise, en geç işletme yönetim 

kurulu tarafından finansal tabloların kabulüne dair kararın alındığı, tarihi izleyen ilk iş günü 

mesai saati bitimine kadar yapılması gerekir. 

 (2) Finansal raporların bilgisayar ağları üzerinden elektronik imza teknolojisi 

kullanılarak Kurula ve borsaya bildiriminde Kurulca belirlenecek esaslara uyulur. 

 Ana ortaklığı yurt dışında olan işletmeler 

 MADDE 13 – (1) Yurt dışında yerleşik bir işletmenin konsolidasyona dahil bağlı 

ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıkları, finansal raporlarını, bu Tebliğ’de belirtilen süreler 

içinde kalmak kaydıyla, söz konusu ana ortaklıklarla aynı anda veya daha önce kamuya 

duyururlar.  

 Finansal raporların Kurula ve borsaya bildiriminde ek süreler  

 MADDE 14 – (1) Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde, 

Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan denetim komitelerince 



 92

başvurulması şartıyla, ara dönem ve yıllık finansal raporların Kurula ve borsaya 

gönderilmesine ilişkin olarak işletmelere ek süre verilebilir. 

 Finansal raporların ilanı 

 MADDE 15 – (1) İşletmeler, bu Tebliğe uygun olarak hazırlayacakları yıllık finansal 

tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi'nde yayımlatmak zorundadırlar. Genel kurul yapılmasına bağlı olmaksızın, 

bu ilan en geç yıllık hesap döneminin bitimini izleyen altıncı ayın sonunda yapılır. 

 (2) Yıllık finansal tablolarını, Kurula ve ilgili borsaya olağan genel kurulları öncesi 

gönderen işletmeler, bu tablolar ile genel kurulda görüşülen finansal tablolar arasında fark 

bulunması halinde, ilanlarında bu farklılıklara ilişkin gerekli açıklamaları yapmakla 

yükümlüdürler. Ancak, bu hüküm, genel kurulun bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı 

karar almasına yol açacak şekilde uygulanamaz. 

 (3) İşletmeler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanan 

finansal tablolarını ve varsa bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, finansal tablo 

kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, Borsada kamuya açıklandıktan 

sonra, kendilerine ait Internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar. Bu bilgilerin, ilgili 

Internet sitesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur. İşletmeye ait birden 

fazla Internet sitesinin bulunması durumunda, açıklama için kamuoyunca en çok bilinen site 

kullanılır. 

 Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının ortakların incelemesine açık olması 

 MADDE 16 – (1) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları, genel kurul 

toplantılarından en az on beş gün önce ortakların incelemesine sunulur. Bu amaçla, yıllık 

faaliyet raporlarının yeterli sayıda bastırılarak, şirket merkez ve şubelerinde hazır 

bulundurulması ve isteyen ortaklara gönderilmesi zorunludur. Ancak dileyen işletmeler 

yıllık faaliyet raporunu isteyen ortaklardan basım ve nakliye maliyetlerinin bedelini 

isteyebilirler. 
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 Finansal tablolardan türetilmiş özet bilgilerin açıklanması 

 MADDE 17 – (1) Finansal tabloların bu Tebliğ’de belirtilen şekilde kamuya 

açıklanması şartıyla, işletmeler, finansal tablolardan türetilmiş bazı özet bilgileri kamuya 

açıklayabilirler. Bu takdirde esas alınan finansal raporlara ne şekilde ulaşılabileceği 

konusunda bilgi verilmesi gereklidir. Bu tür özet bilgilerin, önceden belirlenmiş bir sonucu 

elde etmek amacına yönelik olarak hazırlanmaması ve finansal tablo kullanıcılarının 

ekonomik karar almasında yanlış ve yanıltıcı şekilde bilgi içermemesi zorunludur.   

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Muhtelif Hükümler 

 Diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolar  

 MADDE 18 – (1) İşletmelerin vergi mevzuatı gibi diğer mevzuatta öngörülen 

finansal tabloları hazırlamaları mümkündür. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 

kamuya açıklanacak finansal tabloların, bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak hazırlanması 

zorunludur. Söz konusu finansal tablo bilgilerinin, bilgi sunulan kamu kurum ve kuruluşu 

tarafından kamuya açık olarak tutulması ve ilgili döneme ilişkin daha önceden bu Tebliğ 

uyarınca finansal tablo hazırlanıp kamuya açıklanmamış olması halinde, işletmelerin, bu 

bilgileri ilgili mercilerle birlikte eş zamanlı olarak sermaye piyasası araçlarının kote olduğu 

borsaya iletmeleri gerekmektedir. 

 Bu Tebliğe uygun olmayan finansal tabloların kamuya açıklanması 

 MADDE 19 – (1) İşletmelerin herhangi bir yolla halka yapacakları duyurularda, bu 

Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal tablolar veya bu tablolarda yer alan veriler 

kullanılamaz. 

 (2) Söz konusu işletmeler tarafından halka yapılacak duyuru ve açıklamalarda, bu 

Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal tablolar veya bu tablolarda yer alan veriler 

kullanılmış ise, halka yapılan yazılı açıklama ve ilanlarda sermaye piyasası araçlarının 
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değerini etkileyecek önemli hususlara ilişkin gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verilmiş 

sayılır. 

 Sermaye piyasası muhasebe defteri 

 MADDE 20 – (1) Finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlanmasına ilişkin 

hesaplamalar nedeniyle, işletmelerin diğer mevzuat uyarınca tutmakla mükellef oldukları 

kanuni defter ve belgelere yeni kayıtlar yapılamaz ve bu kayıtlar değiştirilemez. 

 (2) Finansal tabloların bu Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlandığı dönemlerde 

işletmeler, muhasebe defter ve kayıtları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar 

arasındaki ilişkiyi kurmak ve bir sonraki yıl finansal tablolarının sağlıklı bir şekilde 

hazırlanmasını sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri” tutarlar.  

 (3) Muhasebe kayıtlarından, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolardaki 

tutarlara ulaşılırken yapılan tüm açılış ve cari dönem düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarının 

Sermaye Piyasası Muhasebe Defterine ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. 

 (4) Söz konusu defter, elektronik ortamda veya yazılı olarak tutulabilir. Yazılı olarak 

tutulan Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri sayfaları müteselsil sıra numarası taşıyacak 

şekilde düzenlenir, işletmeyi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır ve Türk Ticaret 

Kanununda ticari defterlerin saklanması için öngörülen süre kadar saklanır. “Sermaye 

Piyasası Muhasebe Defteri”nin elektronik ortamda tutulması durumunda, işletmelerin 

yönetim kurulu; bilgilerin değiştirilmemesi ve belirtilen süre kadar saklanması konusunda 

gerekli önlemi almak zorundadırlar.  

 Tutulacak belgeler 

 MADDE 21 – (1) İşletmeler, muhasebe kayıtlarının geçerliliği için Vergi Mevzuatı 

ve Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü belgeleri temin ederek ilgili mevzuatta öngörülen 

sürede saklarlar. Ancak, finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlandığı durumlarda 

işletmeler, ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablo 

kalemlerinin geçerliliği için gerekli olan belgeleri temin etmek ve bunları “Sermaye 
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Piyasası Muhasebe Defteri” ile sistematik bir biçimde ilişkilendirerek, “Sermaye Piyasası 

Muhasebe Defteri”yle birlikte mevzuatta öngörülen sürelerde saklamak zorundadırlar. 

 Finansal tabloların bağımsız denetimi 

 MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tabloların bağımsız 

denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur.  

 (2) Konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi ana ortaklığın bağımsız denetimi 

görevini üstlenmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu tarafından yerine getirilir. Bağımsız 

denetim kuruluşunun denetim faaliyeti kapsamında ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin 

temini ana ortaklığın sorumluluğundadır. 

 Kanun’a tabi diğer işletmeler 

 MADDE 23 – (1) Kanun’a tabi diğer işletmeler, diledikleri takdirde; konuya ilişkin 

genel kurul kararı alınmış olması koşuluyla bu Tebliğin 5 inci maddesinde benimsenen 

finansal raporlama esaslarını uygulayabilirler. Ancak, Kurulca onaylanacak haklı bir 

gerekçe olmadıkça, benimsenen raporlama standartlarının değiştirilmemesi esastır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yürütme, Yürürlük ve Geçiş Hükümleri 

 Yürürlükten kaldırılan tebliğler 

 MADDE 24 – (1) 15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de 

yayımlanan Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 

Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 İlk uygulama yılında bildirim süreleri ve bağımsız denetim yükümlülüğü 

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ilk defa uygulandığı yılda ara dönem finansal 

tabloların tümünün incelemeden (sınırlı bağımsız denetim), yıllık finansal tabloların ise 

bağımsız denetimden geçirilmesi zorunludur. Ancak bu Tebliğin yayımından önce 
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UMS/UFRS’lere göre raporlama yapan işletmelerin ilk uygulama yılında 3 ve 9 aylık 

finansal tabloları için bağımsız denetim yaptırma yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

 (2) Bu Tebliğe göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi durumunda, Kurula ve 

borsaya bildirim sürelerine ayrıca üç hafta daha ilave edilir. 

 Geçiş döneminde uygulanacak finansal raporlama standardı 

 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin uygulanmasında, Avrupa 

Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan 

farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanır ve finansal 

tabloların UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verilir. Bu 

kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS’ler 

esas alınır. 

 Yürürlük 

 MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ, 01/01/2008 tarihi ve sonrasında başlayan hesap 

dönemlerine ait ilk ara dönem finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere, yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. Özel hesap dönemi olan işletmeler için Tebliğin yürürlüğü, 

1/1/2008 tarihinden sonra sona eren yıllık hesap dönemlerinden sonraki ilk ara dönem 

finansal raporlardan başlar. 

 Yürütme 

 MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 
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EK: 2 

BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN 

SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

    Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2006 

    Resmi Gazete Sayısı : 26333 

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

    Amaç ve kapsam 

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların; muhasebe ve raporlama 

sisteminde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının 

önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir 

biçimde muhasebeleştirilmesi, konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumları, mali 

performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri içeren finansal tablolarının 

zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması ve yayımlanmasına ve 

belgelerin saklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

    Dayanak 

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununun 37, 39, 42, 93 ve 95 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

    Tanımlar 

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 

    a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları, 

    b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, 

    c) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 
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    ç) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 

    d) Kuruluş birlikleri: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları 

Birliğini, 

    e) Türkiye Muhasebe Standardı: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM : Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Finansal Tablolar ve 

Finansal Raporlar 

    Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi 

    Madde 4 - (1) Bankalar, faaliyetlerini bu Yönetmelik ve Kurulca çıkarılacak 

tebliğlere göre muhasebeleştirir. Faaliyetlerin, 16/01/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 1 sıra No’lu Finansal 

Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ 

hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak 

muhasebeleştirilmesi esastır. Ancak, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve 

iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak 

finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve 

esaslar Kurulca çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.  

    Finansal tablolar 

    Madde 5 - (1) (Değişik fıkra: 21/12/2008- 27087 S.R.G Yön/1.mad.) Finansal 

tablolar; nazım hesaplar ile birlikte bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu (kâr ve 

zarar cetveli), özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, 

özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ile kâr dağıtım tablosundan oluşur. Önemli 

muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar, Türkiye Muhasebe Standartlarında verilmesi 

öngörülen diğer açıklayıcı notlar ile finansal tablolarda yer alan bilgilere ilişkin açıklayıcı 

rapor ve tablolar, finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır. 
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    Bilanço  

    Madde 6 - (1) Bilanço, bankanın belirli bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu 

yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını, aktif ve pasif hesaplar şeklinde gerçeğe 

uygun ve doğru bir biçimde gösteren tablodur. Bilançonun aktif bölümü paraya dönüşüm 

çabukluğuna, pasif bölümü ise ödeme çabukluğuna göre düzenlenir. 

    (2) Bilanço net değer esasına göre hazırlanır. Bu nedenle, bankanın aktif ve pasif 

yapısını düzenleyici nitelikteki hesaplar ilgili bulundukları kalemlerin altında birer indirim 

kalemi olarak gösterilir. Bilançonun aktif ve pasif yapısını yansıtan hesaplar kendi 

aralarında mahsup edilemez. Borç bakiyesi veren hesapların bilançonun aktif bölümünde, 

alacak bakiyesi veren hesapların pasif bölümünde yer alması sağlanır. 

    (3) Varlıklar gelecekteki iktisadi faydaların kullanma hakkının bankaya ait olması 

ve güvenilir bir şekilde ölçülebilen değer veya maliyetinin bulunması durumunda bilançoda 

gösterilir. Tutarları kesin olarak saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi 

yapılamaz. Bu tür alacaklar aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlarda gösterilir. 

    (4) Yükümlülükler iktisadi faydaları içeren kaynakların banka dışına çıkmasına 

yol açacak bir edime sahip olunması ve bu edimin yerine getirilmesi için gerekli tutarın 

güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda bilançoda gösterilir.  

    (5) Tutarı kesin olarak saptanamayanlar veya ihtilafa konu olanlar da dahil olmak 

üzere, bankanın bilinen ve tutarı uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları 

tespit ve kayıt edilerek bilançoda gösterilmelidir. 

    (6) Bilanço dışı hesaplar, bankanın aktif ve pasifini birinci derecede 

ilgilendirmeyen, müşterilere sağlanan gayri nakdi krediler ile ileride borç veya alacak 

doğuracak hak ve yükümlülükleri, fer'i zilyetlik altındaki değerleri ve muhasebe disiplini 

altında takip edilmek istenen bilgileri izlemek amacıyla kullanılan bilanço dışı hesapları 

ifade eder. 
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    (7) Bilanço dışı hesapların bakiyeleri, gerçek aktif ve pasif değer niteliği 

taşımadığından, bu gruptaki hesaplar bilanço ve gelir tablosu hesapları ile karşılaştırılmaz. 

Gelir tablosu ve öz kaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine 

ilişkin tablo 

    Madde 7 - (1) Gelir tablosu, bankanın belirli bir hesap döneminde elde ettiği tüm 

hasılat ve gelirler ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri sınıflandırılmış olarak gösteren ve 

dönem faaliyet sonuçlarını kâr veya zarar olarak özetleyen tablodur.  

    (2) Bütün gelir ve giderler, tahakkuk tarihleri itibarıyla kayda alınır ve tahakkuk 

ettikleri hesap dönemine ait gelir tablosunda gösterilir. 

    (3) Bütün gelirler ve giderler, kaynakları itibarıyla sınıflandırılır, her gelir grubu 

ilgili olduğu gider grubu ile karşılaştırılır ve gayrisafi tutarları üzerinden gösterilir. Bir gelir 

kalemi, tamamen veya kısmen bir gider kalemiyle netleştirilmek suretiyle gelir tablosu 

kapsamından çıkarılamaz. 

    (4) Gelirler, varlıklardaki artışa veya yükümlülüklerdeki azalışa bağlı olarak elde 

edilebilir iktisadi faydalarda güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir artış olduğunda, gelir 

tablosunda muhasebeleştirilir. Gelirlerin kayda alınması, varlıklardaki artış veya 

yükümlülüklerdeki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. 

    (5) Giderler, varlıklardaki azalış veya yükümlülüklerdeki artışa bağlı olarak elde 

edilebilir iktisadi faydalarda güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir azalış olduğunda, gelir 

tablosunda muhasebeleştirilir. Giderlerin muhasebeleştirilmesi, yükümlülüklerdeki artış 

veya varlıklardaki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir.  

    (6) Gerçekleşmemiş gelir ve kârlar, gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek 

tutarından fazla veya az gösterilemez. Belirli bir dönem veya dönemlerin, gerçeğe uygun 

faaliyet sonuçlarını göstermek için, ilgili dönem veya dönemlerin başında veya sonunda 

doğru hesap kesimi ve mutabakatı işlemleri yapılmalıdır.  
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    (7) Gelir, gider, kâr ve zarar kayıtları ile ilgili olarak düzeltme kaydı yapılmasının 

gerekmesi, ancak, bu kayıtların önceki dönemlerin finansal tablolarında düzeltme 

yapılmasını gerektirecek büyüklük ve nitelikte olmaması durumunda, yapılan düzeltmeler 

dönemin gelir tablosunda gösterilir. 

    (8) (Ek fıkra: 21/12/2008- 27087 S.R.G Yön/2.mad.) Özkaynaklarda 

muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, Türkiye Muhasebe Standartları 

uyarınca kâr ya da zararla ilişkilendirilmeyen, yeniden sınıflandırma düzeltmeleri de dahil 

olmak üzere özkaynaklar altında sınıflandırılan gelir ya da gider kalemlerini gösteren 

tablodur. 

    Nakit akış tablosu 

    Madde 8 - (1) Nakit akış tablosu, belirli bir muhasebe döneminde bankaların 

nakit ve nakit benzeri varlıklarında meydana gelen değişiklikleri ifade eden nakit akışlarını 

(nakit tahsilat ve ödemelerini), kaynakları ve kullanım yerleri bakımından bankacılık 

faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak gösteren 

tablodur. Nakit akış tablosu, bankanın nakit ve nakde eşdeğer varlık yaratma kabiliyetinin, 

bunların tutarının, zamanlamasının ve kesinliğinin değerlendirilmesine yönelik finansal 

bilgileri içerir ve bu tablonun düzenlenmesinde nakit esası benimsenir. 

    Özkaynak değişim tablosu 

    Madde 9 - (1) Özkaynak değişim tablosu, ana ve katkı sermaye kalemlerinin her 

birinin dönem başı bakiyesini, dönem içinde söz konusu kalemlerde meydana gelen artışları 

veya azalışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir. 

Karşılaştırılabilirliği sağlamak bakımından, cari dönem hareketlerinin yanı sıra önceki 

dönem hareketleri ayrı bir bölüm şeklinde gösterilir. 

    Finansal raporlar 

    Madde 10 - (1) (Değişik fıkra: 21/12/2008- 27087 S.R.G Yön/3.mad.) Bankalar 

tarafından bu Yönetmelik ve ilgili tebliğlerde belirtilen biçim ve içerikte hazırlanan yıl 
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sonuna ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve bunların ekinde yer alacak 

Kurulca açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler yıl sonu finansal raporunu; kâr dağıtım 

tablosu hariç olmak üzere ilgili ara döneme ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetim 

raporu ve bunların ekinde yer alacak banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün 

ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu ile 

Kurulca açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler ara dönem finansal raporunu oluşturur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yurt Dışı Şubelere Ait Finansal Tabloların Konsolide 

Edilmesi ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu 

    Yurt dışı şubelere ait finansal tabloların konsolide edilmesi 

    Madde 11 - (1) Türkiye'de kurulu bulunan bankaların yurt dışındaki şubelerine 

ait finansal tabloların bankanın yurt içindeki faaliyetlerine ilişkin finansal tabloları ile 

konsolide edilmesi şarttır.  

    (2) Yurt dışındaki şubelerin finansal tabloları, bu Yönetmelikte yer alan esaslara 

uygun olarak düzenlenmemiş ise, konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında 

gerekli düzeltmeler yapılarak bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygunluk 

sağlanır. 

    (3) Yurt dışındaki şubelerin finansal tabloları farklı muhasebe politikaları 

benimsenerek düzenlenmiş ise, muhasebe politikalarının neden olduğu farklılıklar, bu 

Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ortak muhasebe politikaları uygulanarak, 

konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında giderilir. Muhasebe politikalarının 

neden olduğu farklılıkların tam olarak hesaplanması imkansız ise, düzeltme işlemi belli 

varsayım ve tahminlere göre yapılır ve bu varsayım ve tahminler dipnotlarda açıklanır. 

    (4) Yurt dışındaki şubelerin finansal tabloları, banka merkezinin finansal 

tablolarının düzenlendiği tarih esas alınarak konsolide edilir. 

    (5) Yurt dışındaki şubelerin aktif ve pasif kalemleri "tam konsolidasyon" yöntemi 

uygulanarak konsolide bilançoya alınır. Yurt dışı şubelerin varlık, kaynak, gelir ve 

giderlerinin, bilanço dışı hesaplarının yüzde yüzünün merkezin varlık, kaynak, gelir, 
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giderleriyle ve bilanço dışı hesaplarıyla birleştirilmesi sağlanır. Bankanın yurt dışı 

şubelerinin ve yurt içi birimlerinin aktif ve pasif hesapları toplanır. Banka merkezi ile yurt 

dışı şubelerin birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilir. 

    (6) Yurt dışındaki şubelerin gelir ve giderleri, tümüyle konsolide gelir tablosuna 

alınır. Konsolidasyona alınan yurt içi-yurt dışı birimler arasındaki işlemlerden doğan gelir 

ve giderler karşılıklı olarak silinir. 

    (7) Merkez ve yurt dışı birimler arasındaki önemli uygulamalar konsolide finansal 

tablo dipnotlarında belirtilir ve bu uygulamaların varlık, kaynak, finansal durum ve 

kâr/zarara olan önemli etkileri açıklanır. Yurt dışı şubelerin bulundukları ülke ve şehirler, 

aktif ve mevduat büyüklükleri ve konsolide finansal tabloların farklı kalemlerinde 

kullanılan değerleme yöntemleri, değer düzeltmelerinde kullanılan yöntemler bilanço ve kâr 

ve zarar cetvelinin dipnotlarında açıklanmalıdır. 

    Yönetim kurulunun sorumluluğu  

    Madde 12 - (1) Yönetim kurulu, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara 

uygun olarak faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi, finansal tabloların hazırlanması, 

onaylanması, denetlenmesi, yetkili mercilere sunulması ve yayımlanması dâhil finansal 

raporlama sistemini, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, bilgi sistemlerini yeterli 

hale getirmek ve uygulamayı gözetmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe bağlı olarak 

yönetim kurulu, muhasebe ve raporlama sistemiyle ilgili olarak; temel politikaların 

belirlenmesi, iş tanımlarının, görev, yetki ve sorumlulukların iş akış şemasına uygun olarak 

açık bir şekilde yapılması, iç ve dış bilgi akış sisteminin yeterli hale getirilmesi, yetki ve 

sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmesi ve bununla ilgili uygulamanın gözetilmesi 

hususlarında gerekli tedbirleri almakla sorumludur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Finansal Raporların Yetkili Kişilerce İmzalanması, 

Sunumu ve Yayımlanması 

    Finansal raporların yetkili kişilerce imzalanması 

    Madde 13 - (1) Türkiye'de kurulu bankaların yönetim kurulu başkanı, denetim 

komitesi üyeleri, genel müdürü, finansal raporlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve 

ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eş değer kişiler tarafından ad, soyad ve unvan 

belirtilmek suretiyle, bağımsız denetim raporu hariç olmak üzere, biçimi Kurulca 

belirlenecek yıl sonu ve ara dönem finansal raporlar, bu raporların ekinde yer alan finansal 

tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları ile ay sonları itibarıyla düzenlenen 

finansal tablolar, bu Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına uygun olduğu 

belirtilerek imzalanır.  

    (2) İmza yükümlülüğü, Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan 

bankalarda müdürler kurulu üyelerince yerine getirilir. 

    Finansal raporların sunumu ve yayımlanması  

    Madde 14 - (1) Bankalar, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal 

raporları ve 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 347’nci maddesi 

uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan raporu ilgili oldukları yılı takip eden 

Nisan ayı sonuna kadar Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda ve matbu olarak 

tevdi etmek zorundadır. 

    (2) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalar, Türkiye'deki 

yönetim merkezleri tarafından düzenlenen ve müdürler kurulu tarafından imzalanan 

Türkiye'deki faaliyetlerine ait yıl sonu bilânçoları ile gelir tablolarını, bunların açıklama ve 

dipnotlarını, merkezlerinin bilânço ve gelir tablolarını Kuruma ve kuruluş birliklerine 

elektronik ortamda ve matbu olarak tevdi etmek zorundadır.  

    (3) Bankalar Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyecekleri 

konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını kırk beş gün içinde, konsolide olanları ise 
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yetmiş beş gün içinde Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda ve matbu olarak 

tevdi etmek zorundadır.  

    (4) Bankalar, her ay sonu itibarıyla düzenleyecekleri bilânço ve gelir tablolarının 

birer örneğini ve Kurum tarafından istenen diğer ilave bilgi ve açıklamaları dönemi izleyen 

otuz gün içinde Kuruma tevdi etmek zorundadır. 

    (5) Bankalar yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporları ve Türk 

Ticaret Kanununun 347’nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan 

raporları ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Ticaret Sicili Gazetesi'nde 

ilân eder. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan ilânı müteakip, yayımlanmak üzere yedi gün 

içinde dipnotsuz olarak yıl sonu malî tabloları, bağımsız denetçi raporu ve Türk Ticaret 

Kanununun 347’nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor 

Resmî Gazete'ye gönderilir. Resmî Gazete'de söz konusu yayımın yapıldığı Ticaret Sicili 

Gazetesinin tarih ve sayısına, yayımlanan bilgilerin İnternet sayfası belirtilmek suretiyle 

kuruluş birlikleri ile ilgili bankanın İnternet sayfasından ulaşılabileceğine ilişkin ibareye 

kolaylıkla okunabilecek şekilde yer verilir. Bankalar, ilânın yapıldığı Resmî Gazetenin tarih 

ve sayısı ile ilân edilen bilgilerin Kuruma gönderilen bilgilerle aynı olduğuna ilişkin 

beyanlarını Resmî Gazete'deki ilanı müteakip yedi gün içinde Kuruma bildirir. 

    (6) Kuruluş birlikleri kendilerine tevdi edilen her bir bankanın yıl sonu finansal 

raporunu en geç bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında Resmî Gazete'de yayımlandığı 

tarih itibarıyla, ara dönem finansal raporunu ise kendisine tevdi tarihinden itibaren yedi gün 

içinde İnternet sayfasında yayımlamakla yükümlüdür.  

    (7) Bankalar, yıl sonu finansal raporlarını beşinci fıkra kapsamında Resmî 

Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla, ara dönem finansal raporlarını ise kuruluş birlikleri 

tarafından kamuya açıklandıktan sonra kendi İnternet sayfalarında yayımlamak ve en az beş 

yıl süreyle kullanıcıların ulaşımına açık tutmak zorundadır. 
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    (8) Kamuya açıklanacak finansal raporların birinci fıkrada belirtilen yetkili 

mercilere gönderilmesine ve ilân edilmesine ilişkin olarak arızî hâllerde bankalara ek süre 

vermeye Kurum yetkilidir.  

    (9) Bankalar, usul ve esasları Kurumca belirlenecek finansal tablo, rapor ve 

cetvelleri ihtiva eden gözetim raporlarını Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve 

sürelerde Kuruma tevdi etmek zorundadır. 

    (10) (Ek fıkra: 21/12/2008- 27087 S.R.G Yön/4.mad.) Banka yönetim kurulu 

başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek 

ara dönem faaliyet raporlarında, bankanın ve konsolide ettiği ortaklıkların ilgili ara dönem 

itibarıyla finansal durumu ve performansı, bunları etkileyen önemli olaylar ve işlemler, 

ilgili ara dönem sonrasına ilişkin beklentiler hakkında değerlendirmeler verilir ve 

01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet 

Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal tablolardaki 

rakamsal bilgileri içeren açıklamaların dışındaki bilgiler ile ilgili değişiklikler ve varsa 

bunların banka ve konsolide ettiği ortaklıkların ilgili ara dönemdeki finansal durumuna 

etkileri de açıklanır. Yıllık faaliyet raporunda yer alan bahse konu kapsamdaki 

açıklamalarda önemli değişiklik olmaması halinde bu durum belirtilir. 

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler 

    Tekdüzen hesap planı ve izahnamesi 

    Madde 15 - (1) Bankalar tarafından uygulanacak tekdüzen hesap planı ve 

izahnameleri Kurulca düzenlenir. 

    Yetkili merci 

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili olarak açıklamalar 

yapmaya Kurum, ilave düzenlemeler yapmaya Kurul yetkilidir. 
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Belgelerin saklanması 

Madde 17 - (1) Bankaların, müşterilerinden ve Resmî ya da özel kurum ve 

kuruluşlardan aldıkları mektup, telgraf, elektronik posta mesajı, ilam ve tebligatlar ile diğer 

yazıları ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlayacakları 

raporlar da dâhil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün 

olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını ve müşterilerine 

ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazdıkları yazıların makine ile alınmış, tarih ve 

numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerini istenildiğinde ibraz edilebilecek şekilde 

nezdlerinde on yıl süreyle saklamaları zorunludur.  

 (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin, oluşturulacak evrak kayıt sisteminde tarih, 

numara ve konusu belirtilmek suretiyle kaydının tutulması zorunludur. Bankalar, diğer 

kanunlar ile getirilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yasal defterler dışındaki belgeleri, 

Kurumca yapılacak denetimlerde veya istenmesi halinde ibraz edilebilecek şekilde 

mikrofilm, mikrofiş olarak veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda 

saklayabilirler. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

Madde 18 - (1) 22/06/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

İntibak süreci 

Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak tebliğler yürürlüğe 

girinceye kadar bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan tebliğlerin uygulanmasına devam 

olunur. 

Yürürlük 

Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu Başkanı yürütür. 
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EK: 3 

Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

    Amaç  

    Madde 1 – Bu  Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik 

şirketlerinin; hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin 

kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak 

sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, konsolide ve konsolide olmayan 

bazda mali durumları, mali performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri içeren 

mali tablolarının zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması ve 

yayımlanmasına ilişkin esas, usul ve ilkelerin belirlenmesidir. 

  Kapsam 

  Madde 2 – Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri mali tablo ve 

raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek zorundadır.  

  Emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler ayrıca şirketlerince kurulan emeklilik 

yatırım fonlarının muhasebeleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

uygulamaya konulan muhasebe standartlarında öngörülen hususlara tabidir. 

 Dayanak  

 Madde 3 – Bu Yönetmelik, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe 

Kanununun 39 uncu maddesi ile 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Kanun: 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, 
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b) Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya 

Bakanlığı,  

c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı'nı,  

d) Şirket: Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde 

kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini ve emeklilik şirketlerini 

ifade eder. 

Yönetmelikteki Genel İlkeler 

Madde 5 – Bu Yönetmelikte yer alan genel ilkeler, bu Yönetmelikle ilgili olarak 

çıkarılan tebliğlerde yer verilen hükümlerin yorumlanması ile işlem ve olayların mali 

tablolarda gösterimine ilişkin hususları düzenlemeye yönelik olup, söz konusu ilkeler 

şirketlerin yürütecekleri faaliyetlerin sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.  

Muhasebe Standartları 

Madde 6 – Müsteşarlık, bu Yönetmelikteki hükümlerin açık ve anlaşılır hale 

gelmesi ve birden çok alanla ilgili hususlarda yoruma ihtiyaç duyulması halinde, muhasebe 

ve finansal raporlama standartları açıklaması yayımlayabilir.  

Bu Yönetmelikte veya bu Yönetmelikle ilgili olarak çıkarılan tebliğlerde yer alan 

hükümler ile Müsteşarlığın sigortacılık muhasebe ve finansal raporlama standartları 

açıklamaları, topluca sigortacılık finansal raporlama standartları olarak adlandırılır.  

Terimlerin Anlamı 

Madde 7 – Bu Yönetmelikte yer verilen terimlerin tanımları, uygulamadaki 

anlamlarından farklı olmaları halinde ilgili terimlerin bu Yönetmelikteki anlamları esas 

alınarak işleme tabi tutulmaları zorunludur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler  

Madde 8 – Genel ilkeler,  

a) Mali tabloların amacı, 

b) Mali tabloların nitelikleri, 

c) Mali tabloları oluşturan unsurların tanımlanması, mali tablolara alınması ve 

değerlemesi, 

d) Öz sermaye kavramı ve öz sermayenin korunması, 

konularını içerir. 

Mali tablolar, finansal raporlama sürecinin bir parçasını teşkil eder ve  bilanço, gelir 

tablosu, nakit akım tablosu, öz sermaye değişim tablosu, kar dağıtım tablosu ve mali 

tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlardan oluşur. Bunların yanında, mali tablolarda, 

mali tablo bilgilerine dayanılarak üretilmiş ilave bilgiler de yer alabilir. Bunlar, bir şirketin 

coğrafi veya endüstriyel bölümlere göre raporlaması veya fiyat değişimlerinin etkileri ile 

ilgili bilgiler olabilir. Mali tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile Türk Ticaret 

Kanununda düzenlenen denetçi raporunu içermez. 

Mali Tablo Kullanıcıları ve Bunların Bilgi İhtiyacı 

Madde 9 – Mali tablo kullanıcıları; mevcut ve potansiyel sigortalılar ve katılımcılar, 

yatırımcılar, acenteler ve çalışanlar, borç verenler, reasürörler, diğer ticari alacaklılar ve 

diğer ilgililerdir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Tabloların Amacı 

Mali Tabloların Hazırlanma Amacı 

Madde 10 – Mali tablolar, kullanıcılarının ekonomik kararlarında faydalı olacak 

şekilde,  bir şirketin mali durumu, performansı ve mali durumundaki değişiklikler hakkında 

bilgi vermek amacıyla hazırlanır. Mali tablolar, bunun dışındaki amaçlar için hazırlanamaz. 

Bu şekilde hazırlanmış mali tablolar, kullanıcıların çoğunun ortak bilgi ihtiyacını 

karşılar. Ancak, finansal olmayan bazı bilgilerin mali tablolarda yer almaması mümkündür.  

Mali tablolar, şirket kaynaklarının şirket yönetimi tarafından etkin idare edilip 

edilmediğinin sonuçlarını da gösterir. Mali tablo kullanıcıları, alacakları ekonomik 

kararlarda kullanmak üzere, performans değerlendirmesi yaparlar. Şirketle sigorta ve 

emeklilik sözleşmesi düzenleme, şirket payları satma, elde tutma veya yeni pay alma ile 

yönetimin yeniden atanması veya değiştirilmesi konuları, ekonomik kararlar içinde yer alır. 

Mali Durum, Performans ve Mali Durumda Değişim 

Madde 11 – Mali tablo kullanıcıları tarafından alınan ekonomik kararlar, şirketin 

gelecekte elde etmesi beklenen nakit ve nakit benzerlerini oluşturma yeteneği ile bunların 

kesinlik düzeyi hakkında bir değerlendirme yapmayı gerekli kılar. Nakit ve nakit benzerleri 

oluşturma yeteneği sayesinde şirket, sigortalılarına ve katılımcılarına olan 

yükümlülüklerini, reasürörlere ve acentelere olan yükümlülüklerini, diğer  borçlarını, 

bunların faizlerini, çalışanların ücretlerini ve ortaklara kar payını ödeyebilir. Şirketin mali 

durumuna, performansına ve mali durumunda değişime odaklı bilgilerin sağlanması 

halinde, mali tablo kullanıcıları şirketin nakit ve nakit benzerleri oluşturma kapasitesini 

daha iyi değerlendirme yeteneğine sahip olurlar. 

Bir şirketin mali durumu, kontrol ettiği ekonomik kaynaklar, mali yapısı, likiditesi, 

ödeme gücü ve faaliyet gösterdiği ortamdaki değişikliklere uyum yeteneğinden etkilenir. 

Şirketin kontrol ettiği ekonomik kaynaklar ve geçmişte bu kaynakları değiştirme kapasitesi, 

şirketin oluşturacağı nakit ve nakit benzerlerini tahmin etmekte yararlı bir bilgidir. Şirketin 
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mali yapısı hakkındaki bilgiler ise, şirketin borçlanma ihtiyacını, karların ve nakit 

akımlarının hak sahipleri arasında ne oranda pay edileceğini, şirketin ilave finansman 

ihtiyacının nasıl karşılanacağını tahmin etmede yararlı olmaktadır. Likidite ve ödeme gücü 

hakkındaki bilgiler, şirket borçlarının vadesinde ödenme gücü hakkında bilgi verir. Likidite, 

kısa vade için, bu süre içerisinde vadesi gelen finansal yükümlülükleri düştükten sonra elde 

kullanılabilir nakdin kalmasını ifade eder. Ödeme gücü ise, şirketin uzun vadede, vadesi 

gelen finansal yükümlülüklerini karşılama yeteneğidir. 

Şirketin performansı, özellikle karlılığı ve karlılıktaki değişimi hakkındaki bilgi, 

şirketin gelecekte kontrol etmesi beklenen ekonomik kaynaklardaki muhtemel değişiklikleri 

değerlendirmek için şarttır. Mevcut ekonomik kaynaklarından şirketin elde edebileceği 

nakit ve nakit benzerlerinin tutarını tahminde, performansla ilgili bilgi verilmesi 

zorunludur. Bunun yanında, performans hakkında bilgi, şirketin kullanacağı ek kaynakların 

etkinliği hakkında karar vermede yardımcı olur. 

Mali durumdaki değişim, şirketin dönem içinde gerçekleştirdiği yatırım, finansman 

ve esas faaliyetleri hakkında bilgi vermeye yarar. Bu bilgi mali tablo kullanıcılarına, 

şirketin nakit ve nakit benzerleri oluşturma gücü ve bu nakitten yararlanmak için şirket 

ihtiyaçlarını belirlemede fayda sağlar. Şirketin mali durumundaki değişimi gösteren mali 

tablolara konu edilen fonları nakit ve nakit benzerleri, şirket sermayesi veya likit varlıklar 

oluşturabilir. 

Mali durum hakkında bilgi bilançoda, performans hakkında bilgi gelir tablosunda, 

mali durumdaki değişiklikler hakkında bilgi ise ayrı mali tablolarda verilir. 

Mali tablolar setini oluşturan tablolar; bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, öz 

sermaye değişim tablosu ve kar dağıtım tablosu, bir işlemin veya olayın farklı yönlerini 

temsil ettiklerinden birbirleriyle ilişkilidir. Her bir mali tablo diğerinden farklı konuda bilgi 

vermesine rağmen, tek başına kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgilerin tümünü sağlayamaz.  
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Dipnotlar 

Madde 12 – Mali tablolar, diğer ek açıklamaların da içinde yer aldığı dipnotları 

kapsar. Şirketlerin düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan mali tabloların biçim 

ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotlarına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça 

belirlenir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Muhasebenin Temel Varsayımları 

Muhasebenin Temel Varsayımları 

Madde 13 – Tahakkuk esası ve şirketin sürekliliği muhasebenin temel 

varsayımlarıdır. 

Tahakkuk Esası 

Madde 14 – Mali tablolar, amaçlanan faydayı sağlamaları için tahakkuk esası 

dikkate alınarak hazırlanır. 

Bu yöntemde, işlemlerin ve diğer olayların etkileri, bunlarla ilgili nakit ve nakit 

benzerlerinin tahsilatlarının veya ödemelerin yapıldığı tarih itibarıyla değil, bunların vuku 

bulduğu tarihler esas alınarak mali tablolara alınır. İşlem ve olaylar tahakkuk ettiği tarih 

itibarıyla mali tablolara alınır ve ilgili dönemin mali tablolarında gösterilir. Tahakkuk esası 

kullanılarak hazırlanmış mali tablolar, mali tablo kullanıcılarına, sadece şirketin geçmişte 

yaptığı nakit tahsil ve ödeme işlemleri hakkında değil, gelecekte ödenmesi gereken 

yükümlülükler ve gelecekte alınacak nakdi temsil eden kaynaklar hakkında da bilgi 

vermelidir. 

İşletmenin Sürekliliği 

Madde 15 – Mali tablolar, şirketin tahmin edilebilir bir gelecekte faaliyetlerini 

sürdüreceği varsayımı ile hazırlanmalıdır. Eğer faaliyetleri tasfiye etme ve önemli miktarda 

azaltma niyeti veya gerekliliği varsa, mali tablolar farklı esaslara göre düzenlenebilir. Bu 

durumda mali tablo düzenlemede kullanılan esaslar açıklanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mali Tabloların Nitelikleri 

Mali Tabloların Nitelikleri 

Madde 16 – Mali tabloların nitelikleri, mali tabloları kullanıcıları için faydalı hale 

getiren yönleridir. Anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, güvenilirlik ve karşılaştırılabilirlik 

mali tabloların niteliklerini oluşturur. 

Anlaşılabilirlik 

Madde 17 – Mali tablolarda sunulan bilgilerin kullanıcılar tarafından  kolayca 

anlaşılabilmesi, mali tabloların en önemli niteliksel özelliğidir. Ticari ve ekonomik 

faaliyetler ve muhasebe konusunda makul düzeyde bilgiye sahip olup, sunulan bilgileri 

makul bir dikkatle değerlendirmeye istekli kişiler tarafından anlaşılabilecek düzeydeki mali 

tabloların anlaşılabilirlik özelliğini taşıdığı kabul edilir. Ekonomik karar almada önemli 

olan ve doğası itibariyle karmaşık olan bilgiler, anlaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle mali 

tablolardan çıkarılamaz. 

İhtiyaca Uygunluk 

Madde 18 – Mali tablolarda sunulan bilgilerin faydalı olabilmesi için, bu bilgilerin 

kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçlarına uygun olması şarttır. Geçmiş, şimdiki ve 

gelecek olayların değerlendirilmesini veya önceki değerlendirmelerin gözden geçirilmesini 

sağlamak suretiyle, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen bilgi, ihtiyaca 

uygunluk özelliğini taşıyor kabul edilir. 

Bilginin tahmin ve teyit etme rolü birbirleriyle ilişkilidir. Şirketin varlıklarının tutarı 

ve yapısı, aynı zamanda geçmişte yapılan tahminlerin sonuçlarını teyit açısından da bilgi 

verir.  
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Şirketin finansal durumu ve geçmiş performansı hakkındaki bilgi; şirketin 

gelecekteki mali durum ve performansı ile mali tabloyu kullananların ilgili olduğu 

alanlarda, temettü, ücret ödemeleri, menkul kıymetlerin fiyat hareketleri ve şirketin 

yükümlülüklerini vadesinde ödeme gücü gibi konular hakkında tahmin yapmaya elverişli 

bir temel sağlar. Mali tabloların sunuş biçiminin, şirketin geçmiş verilerinden, gelecekteki 

performansını tahmin etme gücünü artıracak şekilde belirlenmesi zorunludur.  

İhtiyaca Uygunluk ve Önemlilik 

Madde 19 – Bir bilginin ihtiyaca uygun olması, önemlilik kavramı ve o bilginin 

esasıyla ilgilidir. Bazı durumlarda bir bilginin esası, onun ihtiyaca uygun olup olmadığının 

belirlenmesinde tek başına yeterlidir. Bazı durumlarda ise, bilginin esası ve önemlilik 

birlikte dikkate alınmalıdır.  

Bir bilginin açıklanmaması, yanlış veya eksik açıklanması, mali tabloları esas alarak 

karar veren kullanıcıların ekonomik kararlarını etkileyebilecek nitelikte ise, bu bilgi önem 

arz eden bilgidir.  

Güvenilirlik 

Madde 20 – Bilginin faydalı olabilmesi için, güvenilir olması da şarttır. Önemli 

hataları içermeyen, yanlı olmayan ve temsil etmesi beklenen veya temsil ettiği iddia edilen 

işlem ve olayları, gerçeğe uygun bir şekilde temsil etmek suretiyle kullanıcılara dayanak 

olabilen bir bilginin güvenilir olma özelliğini taşıdığı kabul edilir. 

Bir bilgi güvenilir olmadığında söz konusu bilgi mali tablolara yansıtılmaz.  

Güvenilirlik ve Gerçeğe Uygun Bir Şekilde Temsil 

Madde 21 – Bir bilginin güvenilir kabul edilebilmesi için, hatalardan ve 

önyargılardan arındırılmış olması, temsil etmesi beklenen veya temsil ettiği anlaşılan işlem 

ve olayları gerçeğe uygun bir şekilde sunması şarttır.  
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Bir çok finansal veri, işlem ve olayları gerçeğe uygun bir şekilde yansıtmama riski 

taşıdığında, ilgili kalemin finansal etkilerinin ölçülmesi çok belirsiz olabileceğinden şirket 

ilgili kalemi mali tablolara almayabilir. Diğer durumlarda ise, ilgili kalem mali tablolara 

alınır ve bunun ölçümü ile mali tablolara alınması ile ilgili riskler açıklanır. 

Güvenilirlik ve Özün Önceliği 

Madde 22 – Bir bilginin gerçeği uygun bir şekilde temsil etmesi için, ilgili bilginin 

sadece hukuki biçimine bakarak değil, onun özü ve ekonomik anlamı dikkate alınarak mali 

tablolarda sunulması şarttır.  

Güvenilirlik ve Tarafsızlık 

Madde 23 – Mali tabloların güvenilir olması için, bu tablolarda bulunan bilgilerin 

tarafsız olması, diğer bir deyişle yanlı olmaması şarttır. Önceden belirlenmiş bir sonucu 

elde etmek amacıyla, kararları ve yargıları etkileyecek şekilde bilgi sunan mali tablolar 

tarafsız olarak kabul edilemez. 

Güvenilirlik ve İhtiyatlılık 

Madde 24 – Şüpheli alacakların tahsili, maddi varlıkların faydalı ömrü, garanti 

kapsamında yapılacak giderler gibi mali tabloları ilgilendiren belirsizlikler, mali tabloların 

hazırlanmasında ihtiyatlılık ilkesine uyularak ve bu belirsizliklerin esası ve boyutu 

hakkında açıklama yapılarak mali tablolara alınır. İhtiyatlılık, şirketin gizli yedek akçe 

ayırmasına, aşırı karşılık ayırmasına, gelirlerin ve varlıkların bilinçli şekilde düşük 

gösterilmesine veya borçların ve giderlerin bilinçli şekilde yüksek gösterilmesine de izin 

vermez. İhtiyatlılık ilkesine aykırı olarak hazırlanan mali tablolar tarafsız olma ve 

dolayısıyla güvenilir olma özelliklerini kaybeder. 

Güvenilirlik ve Tam Açıklama 

Madde 25 – Mali tabloların güvenilir olabilmesi için, bu tablolarda yer alan 

bilgilerin maliyet ve önemlilik sınırları içerisinde tam olması şarttır.  
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Karşılaştırılabilirlik 

Madde 26 – Mali durum ve performans eğilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, 

bir şirketin mali tablolarının önceki dönemlerle karşılaştırılabilir olması şarttır. Bunun 

yanında, mali tabloların, mali durum, performans ve mali durumda değişimi 

değerlendirmeyi sağlamaya yönelik olarak, şirketler arasında da karşılaştırma yapmaya 

müsait olması zorunludur. Bu çerçevede, benzer işlemlerin finansal sonuçları, tüm 

şirketlerde sürekli ve tutarlı olarak aynı şekilde mali tablolarda gösterilmeli ve 

değerlenmelidir. 

Karşılaştırılabilir olma özelliğinin gereği olarak, mali tabloların hazırlanmasında 

kullanılan muhasebe politikaları, bunlarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin etkileri 

hakkında mali tablo kullanıcılarına açıklama yapılır. Mali tablo kullanıcıları, birbirini 

izleyen dönemlerde gerçekleşen benzer işlem ve olaylar için benimsenen muhasebe 

politikalarında, bir şirkette zaman içinde gerçekleşen değişiklikleri ve farklı şirketlerin bu 

konudaki politikalarını belirleyecek bilgilere sahip olmalıdır. Kullanılan muhasebe 

politikalarına ilişkin açıklama yapmak dahil, Müsteşarlıkça yayımlanan sigortacılık finansal 

raporlama standartlarına uyum, karşılaştırılabilir olma özelliğini sağlamaya yardımcı olur. 

Karşılaştırılabilirlik, tek düze olmaktan farklı olup, gelişmiş muhasebe 

standartlarının uygulamaya konulmasına engel değildir. Bir işlem veya olay için kabul 

edilen muhasebe politikası, ihtiyaca uygun olma ve güvenilir olma özelliğini yitirmişse, söz 

konusu işlem ve olayların muhasebeleştirilmesinde bu politikanın sürdürülmesi uygun 

değildir. Bunun yanında, daha uygun ve güvenilir alternatif muhasebe politikalarının ortaya 

çıkması durumunda, eski politikaların sürdürülmesi mümkün değildir. 

Mali tablo kullanıcıları, şirketin mali durumu, performansı ve mali durumda 

değişimini önceki dönemlerle karşılaştırmaya ihtiyaç duyduklarından, mali tablolar bir 

önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanır. 
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Zamanlama 

Madde 27 – Mali tabloların açıklanmasında gereksiz gecikmelerin olması 

durumunda, bilgi ihtiyaca uygun olma özelliğini kaybedebilir. Şirketlerin yönetimi, bilgileri 

kısa süre içinde açıklama ile güvenilir olması arasında bir denge kurmak zorundadır.  

Bilginin kısa süre içinde sunulması için, işlem ve olayların tüm yönlerine ilişkin bilgiler 

edinilmeden, diğer bir deyişle güvenilirliği zedeleyerek, mali tabloların kamuya 

açıklanması zorunlu olabilir. Bunun tersi durumda, gecikme halinde mali tablolardaki 

bilgiler çok güvenilir olabilir ancak, daha önceden karar almak zorunda olan kullanıcılar 

için anlamı azalabilir. Güvenilirlik ve ihtiyaca uygunluk arasında denge kurmada, mali 

tablo kullanıcılarının ekonomik karar alma ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama hususuna 

önem verilmelidir. 

 Fayda ve Maliyet Arasında Denge 

Madde 28 – Fayda ve maliyet arasındaki denge, mali tablo niteliklerinden ziyade, 

genel bir kısıtlamadır. Bir bilgiden elde edilen fayda, onu temin etmek için harcanan 

maliyetten fazla olmalıdır.   

Mali Tablo Nitelikleri Arasında Denge 

Madde 29 – Uygulamada, mali tablo nitelikleri arasında bir denge şarttır. Bu denge 

mali tabloların amaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde kurulmalıdır. Mali tablo  

nitelikleri arasında denge kurmada, olay bazında uzman kişilerin takdir yetkisi aranır. 

Gerçeği Dürüst Bir Şekilde Yansıtma 

Madde 30 – Mali tabloların hazırlanmasında, temel mali tablo  niteliklerinin 

kullanılması ve uygun muhasebe standartlarının uygulanması halinde, mali tabloların 

gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığı kabul edilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Mali Tabloların Unsurları 

Mali Tabloların Unsurları 

Madde 31 – Mali tablolar, işlem ve olayları ekonomik özelliklerine göre genel 

gruplara ayırarak, bunların finansal etkilerini gösterir. Bu genel gruplar mali tabloların 

unsurlarını oluşturur. Bilançoda, şirketin mali durumunun ölçümü ile doğrudan ilgili 

unsurlar; varlıklar, borçlar ve öz sermayedir. Gelir tablosunda performansın ölçümü ile 

doğrudan ilgili unsurlar ise gelir ve giderlerdir.  

Mali Durum 

Madde 32 – Bilançoda, şirketin mali durumunun ölçümü ile doğrudan ilgili unsurlar 

aşağıda tanımlanan varlıklar, borçlar ve öz sermayedir.  

a) Varlık: Geçmişteki işlemler neticesinde şirketin kontrol ettiği ve bundan 

gelecekte oluşacak ekonomik faydaların şirkete ait olacağı beklenen değerleri, 

b) Borç: Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifası şirketin ekonomik fayda içeren 

değerlerinde bir çıkışa neden olacak mevcut yükümlülüğü, 

c) Öz sermaye: Şirketin varlıklarından tüm borçlarını indirdikten sonra kalan 

bakiyeyi, ifade eder. 

Bu bölümde varlık ve borçların önemli özellikleri yer alır. Ancak bunların bilançoya 

alınması için gerekli kriterler bu bölümde yer almamaktadır. Bunların bilançoya 

alınabilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen mali tablolara alınma kriterlerini taşımaları 

şarttır. 

Bir kalemin varlık, borç veya öz sermaye tanımı içerisinde yer alıp almadığını 

değerlendirirken sadece hukuki biçime değil, kalemin özüne ve ekonomik anlamına bakılır.  
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Varlıklar 

Madde 33 – Bir varlığın beklenen ekonomik faydası, şirkete nakit ve nakit benzeri 

akımına doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlayacak potansiyeldir. Potansiyel, şirketin esas 

faaliyetlerinin parçası olan üretken bir birim olabileceği gibi, nakde ve nakit benzerlerine 

çevrilebilen veya üretim maliyetlerini azaltan bir bilgi gibi, şirketin nakit çıkışını azaltma 

kapasitesi şeklinde de ortaya çıkabilir. 

Bir şirket, varlıklarını ihtiyaçları karşılamaya yönelik hizmet üretiminde kullanmak 

için elde bulundurur. Üretilen hizmetler sigortalı ve katılımcı ihtiyaçlarını karşıladığı için, 

sigortalı ve katılımcı bunlar için bir ödeme yapmaya hazırdır. Bu ödeme şirketin nakit 

akımına katkı sağlar. Nakdin kendisi de, diğer kaynaklara ulaşmayı sağlamak suretiyle bir 

hizmet sunar. 

Bir varlıktan beklenen ekonomik fayda şirkete değişik biçimlerde sağlanabilir. Bir 

varlık; 

a) Şirket tarafından satılan hizmetlerin üretiminde tek başına veya diğer varlıklarla 

beraber kullanılabilir, 

b) Başka varlıklarla takas edilebilir, 

c) Bir borcun ifası için kullanılabilir,  

d) Hisse sahiplerine dağıtılabilir. 

Bir çok varlık fiziki bir biçime sahiptir. Ancak bir varlığın mali tablolara alınması 

için fiziki biçiminin varlığı şart değildir.  

Bir çok varlık haklarla ilgilidir. Bir varlık olarak tanımlanabilmek için hukuki 

kontrolün şirketin elinde olması şart değildir.  

Bir şirketin varlıkları geçmiş olaylar veya işlemler neticesinde ortaya çıkar. Bir 

varlık genellikle satın alma veya üretme suretiyle elde edilir. Ancak bunun yanında diğer 
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yollarla da elde edilebilir. Gelecekte olması beklenen işlemler neticesinde bir varlık elde 

edilemez.  

İstisnaları olmakla beraber, harcama yapmakla varlık elde etmek arasında çok yakın 

bir ilişki vardır. Bu çerçevede, şirketin bir harcama yapması halinde bundan gelecekte bir 

fayda elde etmenin amaçlandığı sonucuna ulaşılabilir, ancak her zaman bu harcama 

neticesinde bir varlık elde edilmeyebilir. Benzer şekilde, bir harcama yapılmadan elde 

edilmiş kalemler de varlık olarak değerlendirilebilir.  

Borçlar 

Madde 34 – Borçların en önemli özelliği, şirketin mevcut bir yükümlülüğünün 

bulunmasıdır. Yükümlülük, şirketin belirli bir şekilde hareket etme görevi veya 

sorumluluğudur. Sorumluluk, bağlayıcı bir sözleşme veya kanuni düzenlemeler nedeniyle 

ortaya çıkabilir ve bu durumda hukuki yaptırıma tabi olması mümkündür. Bunun yanında, 

sorumluluk ticari örf veya iyi ilişkileri sürdürme isteği veya eşit davranma arzusu gibi 

nedenlerle de ortaya çıkabilir.  

Mevcut bir yükümlülük ile ileriye dönük bir taahhüt arasında fark bulunmaktadır. 

Yönetimin ileride bir varlığı alma niyeti, başlı başına bir tutarın borç olarak mali tablolara 

alınması şart değildir. Bir yükümlülük sadece ilgili varlığın teslim alınması veya şirketin 

geri dönülmez bir sözleşme yapılması halinde ortaya çıkar. Geri dönülmez sözleşme, 

vazgeçilmesi halinde şirketin önemli tazminat ödemek zorunda kalması gibi nedenlerle, 

şirketin bozmak istemeyeceği sözleşmelerdir. 

Borçların ifası genellikle, ekonomik fayda içeren değerlerin sözleşmenin diğer 

tarafına şirketçe verilmesini zorunlu kılar. Bir borcun ifası;  

a) Nakdi ödeme, 

b) Diğer varlıkların devredilmesi, 

c) Hizmet sunulması, 
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d) Borcun bir başka borçla değiştirilmesi, 

e) Borcun öz sermayeyle değiştirilmesi. 

şeklinde olabilir. 

Bunun yanında, bir borç başka yollarla da ifa edilebilir. Borçlar geçmiş olay ve 

işlemlerden kaynaklanır. Tahmin yapılmak suretiyle ölçülebilen borçlar karşılık olarak 

adlandırılır.  

Öz sermaye 

Madde 35 – Öz sermaye; şirketin varlıklarından tüm borçlarını indirdikten sonra 

kalan bakiyedir. Ancak bu tutar bilançoda daha alt kategorilere ayrılabilir. Şirketler, 

ortakların sermaye dahil katkılarını, kar ve sermaye yedeklerini ve birikmiş karları ayrı ayrı 

göstermelidir. Bu tür ayrımlar, mali tablo kullanıcılarının karar vermelerinde yardımcı 

olacak hususları içerir. Bu sınıflandırma imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını da gösterecek 

şekilde düzenlenmelidir. 

Türk Ticaret Kanunu veya şirketlerin ana sözleşmeleri gereği veya diğer şekillerde 

yedek akçeler ayrılabilir. Bunun yanında vergi kanunları bazı tutarların dağıtılmaması 

halinde vergi avantajı sağlayabilir. Bu bilgiler ekonomik karar almada mali tablo 

kullanıcıları için fayda sağlar. Bu tutarların transferi bir gider olarak değil, ilgili tutarların 

dağıtılması olarak dikkate alınır. 

Öz sermayenin bilançoda gösterilecek tutarı, varlık ve yükümlülüklerin 

değerlenmesiyle ilgilidir.  

Performans 

Madde 36 – Kar, performans ölçüm kriteri olarak ve/veya yatırımın getirisi ve hisse 

başına kazanç ölçümleri için kullanılır. Karın ölçülmesi ile doğrudan ilgili mali tablo 

unsurları gelir ve giderlerdir. Gelir ve giderlerin mali tablolara alınması ve değerlemesi, öz 

sermaye ve öz sermayenin korunması kavramı ile ilgilidir. 
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a) Gelir; hesap dönemi içerisinde, ortakların katkısı haricinde öz sermayenin 

artmasını sağlayan, varlıkların değerinin artması, varlık girişi veya yükümlülüklerin 

azalması şeklinde ekonomik faydadaki artışı, 

b) Gider; hesap dönemi içinde, hissedarlara dağıtım dışında öz sermayenin 

azalmasıyla sonuçlanacak şekilde, varlık çıkışı, varlıkların tükenmesi veya yükümlülüklerin 

artması suretiyle ekonomik faydanın azalışını, ifade eder. 

(a) ve (b) bentlerinde yapılan gelir ve gider tanımı, gelir ve giderlerin mali tablolara 

alınması için gerekli kriterleri belirlemez. 

Gelir ve giderler, ekonomik karar almak için gerekli ve ihtiyaca uygun bilgileri 

sağlamak üzere farklı şekilde sunulabilir. Olağan faaliyetlerden oluşan gelir ve giderler ile 

diğer gelir ve giderler ayrı ayrı gösterilir. Olağan ve diğer gelir ve gider ayrımı yapılırken 

şirketin yapısı ve faaliyetleri dikkate alınır.  

Gelir ve giderleri farklı gruplar halinde sunmak ve onları ayrıştırmak, brüt kar marjı, 

vergi öncesi olağan faaliyet karı ve net kar gibi bazı performans ölçüm bilgilerini de sağlar. 

Gelirler 

Madde 37 – Gelirin tanımı, hasılat ve kazançları kapsar. Hasılat, şirketin olağan 

faaliyetlerinden doğar ve şirketin durumuna göre satış, faiz, temettü, royalti ve kira gelirleri 

olarak adlandırılabilir. 

Kazanç, şirketin olağan veya diğer faaliyetleri sonucunda oluştuğuna bakılmaksızın, 

gelirin tanımına uyan diğer kalemlerden oluşur. Kazanç ekonomik faydada bir artışı temsil 

eder ve yapı itibariyle hasılattan farklı olmadığından  bu Yönetmelikte kazanç ayrı bir mali 

tablo unsuru olarak dikkate alınmamıştır. 

Kazançlar, maddi veya maddi olmayan varlıkların elden çıkarılması sonucu elde 

edilebilir. Gelir, realize edilmemiş kazançları da kapsar. Kazançlar mali tablolara alınmaları 
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halinde, ekonomik karar alınmasında fayda sağladığı için ayrıca gösterilir. Kazançlar aksine 

düzenleme olmadıkça, ilgili giderlerle mahsup edildikten sonra net olarak verilir. 

Giderler 

Madde 38 – Giderler, zararları ve şirketin olağan faaliyetlerinden doğan gider 

kalemlerini kapsar. Giderler genellikle, nakit ve nakit benzerleri, stoklar, maddi varlıklar 

gibi varlıkların değerinde azalma veya bu varlıkların çıkışı şeklinde oluşur. 

Zararlar, şirketin olağan veya diğer faaliyetleri sonucunda oluştuğuna 

bakılmaksızın, gider tanımına giren diğer kalemlerden oluşur. Zararlar, ekonomik faydada 

bir azalmayı temsil ederler ve yapı itibariyle diğer giderlerden farklı olmadığından bu 

Yönetmelikte zararlar ayrı bir mali tablo unsuru olarak dikkate alınmamıştır. 

Zararlar, yangın ve su basması gibi felaketlerden veya cari olmayan varlıkların 

elden çıkarılmasından kaynaklanabilir. Yabancı para üzerinden borçların, kur değişimleri 

sonucunda artması durumunda olduğu gibi,  realize edilmemiş zararlar da giderin tanımına 

girmektedir. Ekonomik karar almada faydalı olduğu için, zararlar mali tablolarda ayrıca 

gösterilir. Zararlar aksine düzenleme olmadıkça, ilgili gelirlerle mahsup edildikten sonra net 

olarak gösterilir. 

Öz Sermayenin Korunması Amaçlı Ayarlamalar 

Madde 39 – Varlıkların ve yükümlülüklerin değerlemeye tabi tutulması sonucunda 

öz sermaye azalır veya artar. Bu artış ve azalışlar, gelir ve gider tanımına girmektedir, 

ancak bazı durumlarda, bunlar gelir tablosu ile değil, doğrudan öz sermaye ile 

ilişkilendirilir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Mali Tablolara Alınma 

Mali Tablo Unsurlarının Mali Tablolara Alınması 

Madde 40 – Mali tablolara alınma, gelir ve gider tanımına uyan ve mali tablolara 

alınma kriterlerini taşıyan kalemlerin mali tablolarla ilişkilendirilmesidir. Mali tablolara 

alınma, ilgili kalemin içeriğine uygun şekilde adlandırılması, ilgili kaleme parasal bir tutar 

atfedilmesi ve bu tutarın mali tablolar ile ilişkilendirilmesi sürecini kapsar. Mali tablolara 

alınma kriterlerini taşıyan kalemlerin bilanço ve gelir tablosuna alınması şarttır. Mali 

tablolara alınması gereken bir kalemin mali tablolara alınmayıp, kullanılan muhasebe 

politikalarında veya dipnotlarda açıklanması, ilgili kalemin mali tablolara alınmamasını 

haklı çıkarmaz. 

Mali tablo unsuru tanımına giren kalemler, aşağıdaki şartları taşımaları halinde mali 

tablolara alınır: 

a) Kalemle ilgili beklenen ekonomik faydanın şirkete gireceğinin veya şirketten 

çıkacağının  muhtemel olması, 

b)  Kalemin güvenilir bir biçimde ölçülebilen bir değerinin veya maliyetinin olması. 

Bir kalemin mali tablolara alınma kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilirken 

“önemlilik” özelliği dikkate alınmalıdır. Mali tablo unsurları arasındaki karşılıklı ilişki, bir 

varlığın mali tablolara alınması halinde eş zamanlı olarak bir yükümlülüğün veya gelirin de 

mali tablolara alınmasını zorunlu kılar. 

Mali Tablo Unsurlarının Mali Tablolara Alınmasında Muhtemel Beklenen 

Ekonomik Fayda 

Madde 41 – Mali tablolara alınma kriterlerinde kullanılan ihtimal kavramı, bir 

kalemle ilgili beklenen faydanın şirkete girmesi veya şirketten çıkmasının belirsizlik düzeyi 

ile ilgilidir. Bu kavram, şirketin faaliyette bulunduğu çevredeki belirsizlikleri uygun şekilde 

işleme tabi tutmayı sağlar. Beklenen ekonomik fayda akımının belirsizliği ile ilgili 

değerlendirmeler, mali tabloların hazırlanma tarihinde var olan şartlar çerçevesinde yapılır. 
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Şirketin çok sayıda kişiden alacağının olması durumunda, normal şartlar altında alacağın 

belirli bir kısmının tahsil edilememesi  muhtemeldir ve bunun için karşılık ayrılır. 

Mali Tablo Unsurlarının Mali Tablolara Alınmasında Ölçümün Güvenilirliği 

Madde 42 – Bir kalemin mali tablolara alınması için, kalemle ilgili beklenen 

ekonomik faydanın şirkete gireceğinin veya şirketten çıkacağının  muhtemel olması şartının 

yanında, ilgili kalemin güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir maliyet veya değerinin olması 

şarttır. Bir çok durumda maliyet veya değerin tahmin edilmesi gerekli hale gelir. Makul 

tahminlerin kullanılması, mali tablo hazırlama sürecinin önemli bir parçasıdır ve bu durum 

mali tabloların güvenilirliğini zedelemez. Makul tahminler yapılamadığı durumlarda, ilgili 

kalem mali tablolara alınmaz. Bu gibi durumlarda, söz konusu davayla ilgili tutar, bir varlık 

ve gelir olarak mali tablolara alınmaz, ancak dipnotlarda açıklanır. 

Mali tablolara alınma şartlarını taşımayan kalemler, daha sonra ortaya çıkan olaylar 

neticesinde bu şartları taşır hale gelebilir. 

Mali tablolara alınma şartlarını taşımayan kalemler; mali tablo kullanıcılarının, 

şirketin performansı, mali durumu ve mali durumdaki değişmeleri değerlendirmesinde söz 

konusu bilgiye ihtiyaç duymaları halinde dipnotlarda açıklanır. 

Varlıkların Mali Tablolara Alınması 

Madde 43 – Aşağıdaki şartları birlikte taşıyan bir varlık bilançoya alınır: 

a) Varlığın beklenen ekonomik faydasının şirkete akmasının  muhtemel olması, 

b) İlgili kalemin güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir maliyet veya değerinin 

bulunması. 

Cari hesap döneminden sonra gelen hesap dönemlerinde ekonomik fayda üretmesi  

muhtemel olmayan  kalemlerle ilgili olarak yapılmış harcamalar bir varlık olarak bilançoya 

alınmaz. Bu harcamalar bir gider olarak doğrudan dönemin gelir tablosu ile ilişkilendirilir.  

Borçların Mali Tablolara Alınması 

Madde 44 – Aşağıdaki şartları birlikte taşıyan bir yükümlülük bilançoya alınır: 
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a) Mevcut bir yükümlülüğün ifası için şirketten kaynak çıkışının  muhtemel olması, 

b) Borcun ifası için ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması. 

Eşit derecede ve karşılıklı olarak yerine getirilmemiş sözleşmelerden doğan 

yükümlülükler bir borç olarak mali tablolara alınmayabilir. Ancak bazı durumlarda bu tür 

sözleşmeler, borç tanımına girebilir. Mali tablolara alınma şartlarını da taşıması halinde, bu 

türden sözleşmelerden doğan yükümlülük bir borç olarak mali tablolara alınır. Bu şekildeki 

yükümlülüklerin mali tablolara alınması, eş zamanlı olarak bir varlığın veya giderin de mali 

tablolara alınmasını zorunlu kılar. 

Gelirin Mali Tablolara Alınması 

Madde 45 – Varlıkların artması veya borçların azalması suretiyle beklenen 

ekonomik faydada artışın olması ve bunun güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda 

gelir, gelir tablosuna alınır. Bu şekilde, gelirin mali tablolara alınmasıyla eş zamanlı olarak 

bir varlıkta artışın veya bir borçta azalışın mali tablolara alınması şarttır. 

Giderlerin Mali Tablolara Alınması 

Madde 46 – Varlıkların azalması veya borçların artması suretiyle beklenen 

ekonomik faydanın azalması ve bunun güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda gider, 

gelir tablosuna alınır. Bu şekilde, giderin mali tablolara alınmasıyla eş zamanlı olarak bir 

varlığın azalması veya bir borcun artışının mali tablolara alınması şarttır. 

Giderler, katlanılan maliyet ve belirli bir kalemin kazancı ile doğrudan 

ilişkilendirilerek gelir tablosuna alınır. Hasılatla maliyetlerin eşleştirilmesi olarak bilinen bu 

yöntemde, aynı işlem veya olaydan kaynaklanan gelir ve giderler eş zamanlı veya birlikte 

olarak gelir tablosuyla ilişkilendirilir. Hasılatla maliyetlerin eşleştirilmesi kavramı, varlık 

veya yükümlülük tanımına girmeyen kalemlerin bilançoya alınmasına izin vermez. 

Ekonomik faydasının birden fazla hesap döneminde ortaya çıkmasının beklendiği ve 

gelirle ilişkisinin dolaylı olarak belirlenebildiği durumlarda, giderler sistematik ve rasyonel 

tahsis yöntemleri kullanılarak gelir tablosuna alınır. Maddi ve maddi olmayan varlıkların 

kullanımı sonucunda oluşan giderlerin mali tablolara alınmasında yukarıda belirtilen 
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şekilde işlem yapılması şarttır. Bu giderler, amortisman veya itfa payı olarak adlandırılır. 

Bu tahsis yöntemi, giderlerin, ilgili kalemdeki ekonomik faydanın tüketildiği dönemde mali 

tablolara alınmasını amaçlamalıdır. 

Bir harcamanın, beklenen ekonomik fayda oluşturmadığı veya beklenen ekonomik 

faydanın bir varlık olarak mali tablolara alınma kriterlerini taşımadığı veya bu özelliğini 

kaybettiği durumlarda, söz konusu tutar  gider olarak gelir tablosuna alınır. 

Karşılığında bir varlık alınmadan bir borç altına girildiği durumlarda da, ilgili tutar 

gider olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir.  

Mali Tablo Unsurlarının Değerlemesi 

Madde 47 – Değerleme, mali tablo unsurlarının mali tablolarda izlenecek parasal 

tutarlarının belirlenmesi sürecidir. Bu süreç, belirli değerleme esaslarının seçilmesini içerir. 

Mali tablolarda, aşağıdaki değerleme esasları, farklı gruplar halinde ve değişik 

derecelerde kullanılır: 

a) Tarihi Maliyet: Varlıklar ödenen nakit ve nakit benzeri tutarlarıyla veya elde etme 

tarihi itibarıyla, onları elde etmek için verilen diğer varlıkların makul değeri ile kaydedilir. 

Yükümlülükler, bu yükümlülüğün doğması karşılığında elde edilen tutarla, vergi gibi bazı 

durumlarda ise bu yükümlülüğün ifası için iş hayatının normal akışı içerisinde ödenmesi 

gerekli nakit ve nakit benzeri tutarıyla kaydedilir. 

b) Cari Maliyet: Varlıklar, cari durum itibarıyla, aynı veya benzeri bir varlığın elde 

edilmesi durumunda ödenmesi gereken nakit ve nakit benzerleri tutarı üzerinden izlenir. 

Yükümlülükler, ifa edilmesi için cari durumda gerekli olan nakit ve nakit benzerlerinin 

iskonto edilmemiş tutarı üzerinden izlenir. 

c) Gerçekleşebilir Değer/İfa değeri: Varlıklar, varlığın normal şartlarda satışı 

halinde elde edilebilecek nakit ve nakit benzerleri tutarı üzerinden izlenir. Yükümlülükler, 

ifa değeri üzerinden, diğer bir deyişle, iş hayatının normal akışı içinde söz konusu 
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yükümlülüğü ifa etmek için ödenmesi beklenen nakit ve nakit benzerlerinin iskonto 

edilmemiş tutarıyla mali tablolarda izlenir. 

d) Bugünkü Değer: Varlıklar, iş hayatının normal akışı içerisinde gelecekte üretmesi 

beklenen net nakit akımlarının iskonto edilerek cari değere getirilmiş değeri üzerinden 

izlenir. Yükümlülükler, iş hayatının normal akışı içerisinde, bunların ifası için ödenmesi 

beklenen nakdi tutarın iskonto edilmiş cari değeri üzerinden izlenir. 

Şirketler, aksi belirtilmedikçe, mali tablolarını hazırlarken değerleme esası olarak 

tarihi maliyeti esas almak zorundadır. Ancak, stokların değerlemesinde olduğu gibi, 

stokların tarihi maliyetle net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenmesi veya 

borsada işlem gören menkul kıymetlerin piyasa fiyatı ile değerlenmesi öngörülebilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Öz Sermaye ve Öz Sermayenin Korunması 

Öz Sermaye Kavramı 

Madde 48 – Yatırılan para veya yatırılan satın alma gücünü temsil eden öz sermaye 

şirketin net varlıklarına eşittir. 

Öz Sermayenin Korunması ve Karın Belirlenmesi 

Madde 49 – Öz sermaye kavramında kar, ortakların katkısı ve ortaklara dağıtılan 

tutarlar hariç olmak üzere, dönem sonundaki net varlıkların finansal  tutarının dönem 

başındaki net varlıkların finansal tutarından fazla olan kısmıdır. Öz sermayenin 

korunmasında, korunacak öz sermaye tutarının ölçülmesinde, paranın nominal değeri veya 

satın alma gücü  esas alınabilir. 

Bir şirket, dönem sonunda, dönem başındaki kadar öz sermayeye sahipse, öz 

sermayesini korumuş olarak kabul edilir. Bunun üzerindeki tutarlar kar, altındaki tutarlar 

ise zarardır. 

Öz sermayenin paranın nominal değeri esas alınarak korunması durumunda kar, 

dönem içinde nominal parasal öz sermayede meydana gelen artıştır. Bu nedenle, aksi 



 130

belirtilmedikçe, varlıkların fiyatlarında meydana gelen artış kar olarak dikkate alınır. 

Ancak, karın mali tablolara alınması için, bunları satmak suretiyle karın realize edilmesi 

beklenebilir. Öz sermayenin, paranın nominal değeri ile değil de, yüksek enflasyon 

dönemlerinde olduğu gibi  satın alma gücü birimi esas alınarak belirlenmesi durumunda, 

kar yatırılan satın alma gücünde dönem içinde meydana gelen artıştır. Bu durumda kar, 

varlıkların değerinde artışın enflasyonun üzerinde kalan kısmı olarak dikkate alınır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

Mali Tablolarının İlgili Mercilere Gönderilmesi 

Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar 26/12/1994 

tarihli ve 22153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin 

Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 32’nci maddesinde belirtildiği şekilde ilgili 

mercilere gönderilir ve yayımlanır. 

Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi 

Madde 51 – Şirketlerce uygulanacak olan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi, 

Müsteşarlıkça düzenlenir. 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 52 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla; ulusal ve 

uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarında benimsenen esaslara, Avrupa 

Birliği düzenlemelerinin getirdiği normlara ve sigortacılık mevzuatına aykırı olmamak 

kaydıyla mali piyasalarda yaygın olarak kullanılan esaslara uyulur. 

Yürürlük 

Madde 53 – Bu Yönetmelik 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 54 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 

Bakan yürütür. 
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EK 4: Kırgızistan Tek Düzen Hesap Planı113 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово 

хозяйственной деятельности страховых организаций и Методических 
рекомендаций по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово 

хозяйственной деятельности страховых организаций 
 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 4 августа 2005 
года. Регистрационный номер 99-05 
 
г.Бишкек от 30 июня 2005 года N 160-п 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета  

Финансово-хозяйственной деятельности страховых  

организаций и Методических рекомендаций по применению  

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  

деятельности страховых организаций 

Во исполнение пункта 2 статьи 1 главы 1 Закона Кыргызской Республики "О 
бухгалтерском учете" от 29 апреля 2002 года N 76, постановления Правительства 
Кыргызской Республики от 28 сентября 2001 года N 593 "О Международных 
стандартах финансовой отчетности в Кыргызской Республике" приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности страховых организаций и Методические рекомендации 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности страховых организаций. 
2. Рекомендовать к применению страховым организациям Кыргызской Республики 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страховых 
организаций и Методические рекомендации по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страховых 
организаций, разработанные в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности (согласно приложениям N 1-2). 
3. Настоящий приказ вступает в силу после государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики и по истечении пятнадцати дней с 
момента официального опубликования. 
 
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 16 сентября 2005 года N 75 
 
4. С момента вступления в силу настоящего приказа, признать утратившим силу 
приказ Министерства финансов Кыргызской Республики от 21 апреля 2000 года N 
                                                 
113 http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc_26052008155833.html (Erişim tarihi: 18.01.2010) 
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126-п "Методические рекомендации о бухгалтерском учете в страховых 
организациях и План счетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики 11 мая 2000 года. Регистрационный номер 84). 
5. Агентству по развитию небанковского сектора Министерства финансов 
Кыргызской Республики: 
- представить вышеуказанные План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности страховых организаций и Методические рекомендации 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности страховых организаций в Государственную комиссию при 
Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и 
аудиту для включения в государственный реестр; 
- направить настоящий приказ на регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской 
Республики; 
- уведомить Министерство юстиции Кыргызской Республики об официальном 
опубликовании настоящего приказа; 
- в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве 
юстиции Кыргызской Республики довести настоящий приказ до сведения страховых 
организаций Кыргызской Республики. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря 
Министерства финансов Кыргызской Республики Торомырзаева Э. 
 
И.о. министра финансов 
Кыргызской Республики А.Жапаров 

 
Приложение N 1 

Утвержден 
приказом Министерства финансов 

Кыргызской Республики 
от 30 июня 2005 года N 160-п 

ПЛАН СЧЕТОВ 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страховых 

организаций 

----------------------------------------------------------------------- 
|N счета| Наименование счета | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
| |1000 Оборотные активы | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|1100 |Денежные средства в кассе | 
|1110 |Денежные средства в национальной валюте | 
|1120 |Денежные средства в иностранной валюте | 
|1130 |Денежные документы | 
|1140 |Денежные эквиваленты | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
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|1200 |Денежные средства в банке | 
|1210 |Счета в национальной валюте | 
|1220 |Счета в иностранной валюте в местных банках | 
|1230 |Счета в зарубежных банках | 
|1240 |Денежные средства в банках, ограниченные к использованию | 
|1250 |Денежные средства в пути | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|1300 |Краткосрочные инвестиции | 
|1310 |Долговые ценные бумаги | 
|1320 |Долевые ценные бумаги | 
|1330 |Займы выданные | 
|1340 |Депозитные вклады | 
|1350 |Текущая часть долгосрочных инвестиций | 
|1390 |Прочие краткосрочные инвестиции | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|1400 |Дебиторская задолженность по договорам страхования, | 
| |сострахования и перестрахования | 
|1410 |Премии к получению по рисковым договорам страхования жизни | 
|1490 |Резерв на безнадежные долги по договорам страхования, | 
| |перестрахования (контр-счет) | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|1500 |Дебиторская задолженность по прочим операциям | 
|1510 |Счета к получению | 
|1520 |Дебиторская задолженность сотрудников и директоров | 
|1530 |Налоги, оплаченные авансом | 
|1540 |Налоги, подлежащие возмещению | 
|1550 |Проценты к получению | 
|1560 |Дивиденды к получению | 
|1570 |Начисленное вознаграждение за размещение денежных средств | 
| |страхователя | 
|1580 |Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности | 
|1590 |Прочая дебиторская задолженность | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|1600 |Доля перестраховщиков в страховых резервах | 
|1620 |Доля перестраховщика в резерве по незаработанным премиям | 
|1630 |Доля перестраховщика в резерве по произошедшим, но | 
| |незаявленным убыткам | 
|1640 |Доля перестраховщика в резерве по заявленным, но | 
| |неурегулированным убыткам | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|1700 |Товарно-материальные ценности | 
|1740 |Материалы | 
|1750 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 
|1795 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
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|1800 |Авансы выданные | 
|1810 |Запасы, оплаченные авансом | 
|1820 |Услуги, оплаченные авансом | 
|1830 |Аренда, оплаченная авансом | 
|1890 |Прочие виды авансированных платежей | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|1900 |Депо-премии у перестрахователей | 
|1910 |Депо-премии у перестрахователей | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
| |2000 Долгосрочные активы | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|2100 |Основные средства | 
|2110 |Земля | 
|2120 |Незавершенное строительство | 
|2130 |Здания, сооружения | 
|2193 |Накопленная амортизация - здания, сооружения | 
|2140 |Оборудование | 
|2194 |Накопленная амортизация - оборудование | 
|2150 |Конторское оборудование | 
|2195 |Накопленная амортизация - конторское оборудование | 
|2160 |Мебель и принадлежности | 
|2196 |Накопленная амортизация - мебель и принадлежности | 
|2170 |Транспортные средства | 
|2197 |Накопленная амортизация - транспортные средства | 
|2180 |Благоустройство арендованной собственности | 
|2198 |Накопленная амортизация - благоустройство арендованной | 
| |собственности | 
|2190 |Благоустройство земельных участков | 
|2199 |Накопленная амортизация - благоустройство земельных участков | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|2200 |Инвестиции в пользу полисодержателей | 
|2210 |Инвестиции в долговые ценные бумаги | 
|2220 |Инвестиции в долевые ценные бумаги | 
|2230 |Инвестиции в недвижимость | 
|2240 |Прочие инвестиции | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|2300 |Инвестиции в недвижимость | 
|2310 |Земля | 
|2320 |Здания и сооружения | 
|2330 |Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|2400 |Отсроченные налоговые требования | 
|2410 |Отсроченные налоговые требования | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|2500 |Денежные средства, ограниченные к использованию | 
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|2510 |Денежные средства, ограниченные к использованию | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|2700 |Долгосрочная дебиторская задолженность | 
|2710 |Векселя полученные | 
|2720 |Долгосрочная дебиторская задолженность | 
|2780 |Долгосрочные отсроченные расходы | 
|2790 |Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|2800 |Долгосрочные инвестиции | 
|2810 |Долговые ценные бумаги | 
|2820 |Займы выданные | 
|2830 |Инвестиции в дочерние организации | 
|2840 |Инвестиции в совместную деятельность | 
|2850 |Инвестиции в ассоциированные организации | 
|2890 |Прочие долгосрочные инвестиции | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|2900 |Нематериальные активы | 
|2960 |Программное обеспечение | 
|2996 |Накопленная амортизация - программное обеспечение | 
|2970 |Лицензионное соглашение | 
|2997 |Накопленная амортизация - лицензионное соглашение | 
|2980 |Прочие активы | 
|2998 |Накопленная амортизация - прочие активы | 
|2990 |Незавершенные разработки | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
| |3000 Краткосрочные обязательства | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|3100 |Обязательства по договорам страхования, сострахования, | 
| |перестрахования | 
|3110 |Обязательства по договорам страхования жизни | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|3200 |Авансы полученные | 
|3210 |Авансы, полученные по операциям страхования | 
|3220 |Авансы, полученные по операциям перестрахования | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|3300 |Краткосрочные долговые обязательства | 
|3310 |Банковские кредиты, займы | 
|3320 |Прочие кредиты, займы | 
|3330 |Текущая часть долгосрочных долговых обязательств | 
|3390 |Прочие краткосрочные долговые обязательства (счета к оплате) | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|3400 |Налоги к оплате | 
|3410 |Налог на прибыль к оплате | 
|3420 |Подоходный налог на доходы физических лиц | 
|3430 |НДС к оплате | 
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|3450 |Налог на доход нерезидента | 
|3490 |Прочие налоги к оплате | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|3500 |Краткосрочные начисленные обязательства | 
|3520 |Начисленная заработная плата | 
|3530 |Начисленные взносы на социальное страхование | 
|3540 |Дивиденды к выплате | 
|3550 |Начисленные проценты по долговым обязательствам | 
|3590 |Прочие начисленные расходы | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|3600 |Прочие краткосрочные обязательства | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|3700 |Резервы | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
| |4000 Долгосрочные обязательства | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|4100 |Долгосрочные обязательства | 
|4110 |Облигации к оплате | 
|4120 |Банковские кредиты, займы | 
|4130 |Прочие кредиты, займы | 
|4140 |Векселя к оплате | 
|4150 |Обязательства по финансовой аренде | 
|4190 |Прочие долгосрочные обязательства | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|4200 |Отсроченные доходы | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|4300 |Отсроченные налоговые обязательства | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
| |5000 Собственный капитал | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|5100 |Уставный капитал | 
|5110 |Простые акции | 
|5120 |Привилегированные акции | 
|5191 |Собственные выкупленные акции | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|5200 |Прочий капитал | 
|5210 |Дополнительно оплаченный капитал | 
|5220 |Корректировки по переоценке активов | 
|5230 |Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по | 
| |зарубежным организациям | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|5300 |Нераспределенная прибыль | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|5400 |Резервный капитал | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
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|5999 |Свод доходов и расходов | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
| |6000 Доходы от операционной деятельности | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|6100 |Премии по договорам страхования | 
|6110 |Премии по договорам страхования жизни | 
|6120 |Премии по договорам страхования имущества | 
|6130 |Премии по договорам страхования ответственности | 
|6140 |Премии по договорам, принятым в перестрахование | 
|6150 |Премии по договорам сострахования | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|6200 |Возврат страховых премий в связи с расторжением договоров | 
| |(контр-счет) | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|6300 |Премии, переданные по договорам перестрахования (контр-счет) | 
|6310 |Премии, переданные по договорам перестрахования жизни | 
|6320 |Премии, переданные по договорам перестрахования имущества | 
|6330 |Премии, переданные по договорам перестрахования | 
| |ответственности | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
| |7000-8000 Операционные расходы | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|7100 |Выплаты по страховым случаям | 
|7110 |Страховые выплаты по договорам страхования жизни | 
|7120 |Страховые выплаты по договорам страхования имущества | 
|7130 |Страховые выплаты по договорам страхования ответственности | 
|7140 |Страховые выплаты по договорам, принятым в перестрахование | 
|7150 |Страховые выплаты по договорам сострахования | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|7200 |Полученное возмещение страховых выплат согласно договорам | 
| |перестрахования (контр-счет) | 
|7210 |Возмещение страховых выплат по договорам перестрахования | 
| |жизни | 
|7220 |Возмещение страховых выплат по договорам перестрахования | 
| |имущества | 
|7230 |Возмещение страховых выплат по договорам перестрахования | 
| |ответственности | 
|7240 |Возмещение страховых выплат по договорам сострахования | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|7500 |Расходы на ведение дела | 
|7510 |Затраты по заключению новых договоров страхования | 
| |(аквизиционные расходы) | 
|7520 |Расходы по ведению страховых операций | 
|7530 |Вознаграждения и тантьемы по договорам, переданным в | 
| |перестрахование | 
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|7580 |Расходы по формированию резервов на безнадежные долги по | 
| |договорам страхования, сострахования и перестрахования | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|8000 |Административные расходы | 
|8010 |Расходы по оплате труда | 
|8020 |Расходы по отчислениям в социальный фонд | 
|8030 |Расходы по оплате аренды | 
|8040 |Расходы по оплате услуг | 
|8050 |Налог на имущество | 
|8060 |Расходы на канцелярские принадлежности | 
|8070 |Расходы на коммуникации | 
|8090 |Расходы по приобретению лицензий и прочих соглашений | 
|8100 |Расходы по НДС, не принимаемому к зачету | 
|8110 |Ремонт и техническое обслуживание основных средств | 
|8120 |Расходы по компьютерному обеспечению - программное | 
| |обеспечение | 
|8130 |Представительские расходы | 
|8140 |Вознаграждения аудиторам | 
|8150 |Вознаграждения юристам | 
|8160 |Расходы по обучению | 
|8170 |Расходы по консультациям | 
|8180 |Расходы по связям с общественностью | 
|8190 |Расходы по прочим налогам | 
|8200 |Командировочные расходы (местные) | 
|8210 |Командировочные расходы (международные) | 
|8220 |Расходы по коммунальным услугам | 
|8230 |Штрафы, пени, неустойки в бюджет | 
|8300 |Расходы на исследования и научные разработки | 
|8470 |Расходы на амортизацию основных средств | 
|8480 |Расходы на амортизацию нематериальных активов | 
|8490 |Прочие общие и административные расходы | 
|8500 |Расходы по безнадежным долгам по инвестициям | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
| |9000 Доходы и расходы от неоперационной деятельности | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|9100 |Доходы от неоперационной деятельности | 
|9110 |Доход в виде процентов | 
|9120 |Доход от ассоциированных, дочерних организаций | 
|9130 |Доход от дивидендов | 
|9140 |Доход от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте | 
|9190 |Прочие неоперационные доходы | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|9500 |Расходы по неоперационной деятельности | 
|9510 |Расходы в виде процентов | 
|9520 |Убытки от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте | 
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|9530 |Расходы по безнадежным долгам | 
|9590 |Прочие неоперационные расходы | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|9800 |Чрезвычайные статьи | 
|9810 |Чрезвычайная прибыль | 
|9820 |Чрезвычайный убыток | 
|-------|-------------------------------------------------------------| 
|9900 |Налоги на прибыль | 
|9910 |Расходы (доходы) по налогу на прибыль | 
----------------------------------------------------------------------- 
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EK: 5. Kırgızistan Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre hazırlanan Bilanço Örneği; 

 
 

Uygulama No: 4 

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Komisyonu emri ile  

31.12.2002. No: 36 

Şekil No:1 

Kırgız Cumhuriyeti Mali Raporlama ve Denetim üzerinde  

Devlet Standartları Komisyonu’na göre Yıllık Mali Tablolar için 

 
Bilanço 

30.09.2009 
 

İşletme Adı:  “Kırgızistan” Havayolları A.Ş. 

Şube: Kargo  

Resmi Form:  Anonim 

Sahiplik:  Özel 

Ölçü Birimi:  Bin Som 

Vergi Kimlik Numarası: 01309200110066 (ИНН - Идентификационный номер 
налогоплательщика) 

Adresi:  720017, Bişkek şehri, Manas caddesi No: 12A, Kırgızistan 

Muhasebe Müdürünün 
İsmi, Soyadı ve telefon 
numarası:  

 
________________________________________ 
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 Raporlama 

Döneminin 
Başında, 
Bin Som 

Raporlama 
Döneminin 
Sonunda,  
Bin Som 

1 2 3 
AKTİF   

1. Dönen Aktifler    
Kasadaki Parasal Değerler (1100) 4 512,00 3 438,00
Bankadaki Paralar (1200) 13 309,00 33 927,00
Kısa Vadeli Yatırımlar (1300) 0,00 0,00

Toplam:  
     Borçlanma Amacıyla Alınan Menkul Değerler (1310) 0,00 0,00
     Ortaklık Payına İlişkin Menkul Değerler (1320) 0,00 0,00
     Verilen Borçlar / Depozitolar (1330/1340) 0,00 0,00
     Uzun Vadeli Yatırımların Cari Kısmı (1350) 0,00 0,00
     Diğer Kısa Vadeli Yatırımlar (1390) 0,00 0,00
Alacaklar (1400) 17 595,00 30 409,00

Toplam:   
     Alacaklar: Mal ve Hizmet (1410) 17 595,00 30 409,00
     Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (1491) 0,00 0,00
Diğer İşlemlerden Alacaklar (1500) 39 707,00 83 737,00

Toplam:  
     Alınacak Poliçeler (1510) 0,00 0,00
     Personelden Alacaklar (1520) 2 432,00 3 365,00
     Peşin Ödenen Vergiler / Ertelenen Vergiler 
(1530/1540) 

4 137,00 6 354,00

     Faizler / Temettüler (1550/1560) 0,00 0,00
     İnşaat Ortaklığından Alacaklar (1570) 0,00 0,00
     Uzun Vadeli Alacakların Cari Kısmı (1580) 0,00 0,00
     Diğer Alacaklar (1590) 33 138,00 74 018,00
Stoklar (1600) 21 672,00 22 830,00

Toplam:  
    Mallar / Satılmayan Mallar (1610/1691) 0,00 0,00
    İlk Madde Ve Malzeme (1620) 21 656,00 22 830,00
    Tamamlanmamış Üretim (Yarı Mamul) (1630) 16,00 0,00
    Hazır Mamul (1640) 0,00 0,00
    Tarım Ürünleri; Biyolojik Varlıklar (1690) 0,00 0,00
Yardımcı Madde Stokları (1700) 4 098,00 9 765,00

Toplam:  
    Yakıt (1710) 0,00 0,00
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    Yedek Parçalar (1720) 0,00 0,00
    İnşaat Malzemeleri (1730) 0,00 0,00
    Diğer Malzemeler (1740) 3 832,00 9 361,00
    Değeri Düşük Ve Hızlı Yıpranan Malzemeler / 
Kullanımdaki Az Değerli Ve Hızlı Yıpranan Malzemeler 
(1750/1795) 

266,00 281,00

Avanslar (1800) 29 341,00 26 658,00
Toplam:  

    Peşin Ödenen Stoklar (1810) 27 277,00 21 381,00
    Peşin Ödenen Hizmetler (1820) 0,00 0,00
    Peşin Ödenen Kiralar (1830) 0,00 0,00
    Diğer Peşin Ödemeler (1890) 2 064,00 5 277,00
    Ortaklardan Alacaklar (1900) 0,00 0,00
TOPLAM DÖNEN AKTİFLER 130 234,00 210 764,00
 
 Raporlama 

Döneminin 
Başında, 
Bin Som 

Raporlama 
Döneminin 
Sonunda,  
Bin Som 

2. Uzun Vadeli Varlıklar   
Ana Varlıklar (2100) 232 128,00 219 278,00

Toplam:  
      Toprak (2110) 0,00 0,00
      Tamamlanmamış İnşaat (2120) 0,00 0,00
      Bina, Tesisler / Birikmiş Amortismanlar-Bina, 
Tesisler (2130/2193) 

10 391,00 10 928,00

     Teçhizat, Makine / Birikmiş Amortismanlar- 
Teçhizat, Makine (2140/2194) 

3 046,00 2 707,00

     Ofis Donanımı (Demirbaşlar)/ Birikmiş 
Amortismanlar - Ofis Donanımı (2150/2195) 

1 304,00 1 322,00

     Mobilya, Araç-Gereçler / Birikmiş Amortismanlar- 
Mobilya, Araç-Gereçler (2160/2196) 

339,00 302,00

Ulaşım Araçları (Taşıt) / Birikmiş Amortismanlar-
Ulaşım Araçları (2170/2197) 

216 965,00 203 946,00

    Kiralanan Mülkiyetin İyileştirilmesi /  Birikmiş 
Amortismanlar - Kiralanan Mülkiyetin İyileştirilmesi 
(2180/2198) 

83,00 73,00

    Arazinin İyileştirilmesi / Birikmiş Amortismanlar- 
Arazinin İyileştirilmesi (2190/2199) 

0,00 0,00

Biyolojik Varlıklar (2200) 0,00 0,00
Toplam:  

    Hayvanlar (Tüketilecek) (2210) 0,00 0,00
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    Hayvanlar (Çoğaltılacak) (2220) 0,00 0,00
    Bitkiler (Tüketilecek) (2230) 0,00 0,00
    Meyveli Bitkiler (2240) 0,00 0,00
    Fiili Masraflarla Hesaplanan Biyolojik Aktifler (2250) 0,00 0,00
    Diğer Biyolojik Aktifler (2290) 0,00 0,00
Taşınmaz Mallara Yatırım (2300) 0,00 0,00

Toplam:   
    Toprak (2310) 0,00 0,00
    Bina Ve Kuruluşlar (2320) 0,00 0,00
    Taşınmaz Malların Yeniden Yapılanması (2330) 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi (2400) 0,00 0,00
Kullanımı Sınırlanmış Paralar (2500) 0,00 0,00
Uzun Vadeli Alacaklar (2700) 0,00 0,00

Toplam: 0,00 0,00
    Alınan Poliçeler (2710) 0,00 0,00
    Alıcılar ve Sipariş Verenlerden Alacaklar (2720) 0,00 0,00
    Uzun Vadeli Ertelenmiş Giderler (2780) 0,00 0,00
    Diğer Uzun Vadeli Alacaklar (2790) 0,00 0,00
Uzun Vadeli Yatırımlar (2800) 0,00 0,00

Toplam: 0,00 0,00
     Borçlanma Amacıyla Alınan Menkul Değerler (2810) 0,00 0,00
     Verilen Borçlar (2820) 0,00 0,00
      İştiraklere Yatırımlar (2830) 0,00 0,00
      İş Ortaklığına Yatırım (2840) 0,00 0,00
      Bağlı Ortaklıklara Yatırımlar (2850) 0,00 0,00
      Diğer Uzun Vadeli Yatırımlar (2890) 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (2900) 1,00 0,00

Toplam:   
      Franchising/ Şerefiye/ Patent Hakkı/ Ticari Marka/ 
Telif Hakları/ Yazılım/ Lisans Anlaşması (2910-2997) 

1,00 0,00

     Diğer Aktifler / Birikmiş Amortismanlar (2980/2998) 0,00 0,00
Devam eden Faaliyetler (2990) 0,00 0,00
TOPLAM UZUN VADELİ VARLIKLAR 232 129,00 219 278,00 
TOPLAM AKTİFLER (DÖNEN AKTİFLER + 
UZUN VADELİ VARLIKLAR)  

362 363,00 430 042,00 
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 Raporlama 

Döneminin 
Başında, 
Bin Som 

Raporlama 
Döneminin 
Sonunda,  
Bin Som 

YÜKÜMLÜLÜKLER   
3. Kısa Vadeli Yükümlülükler   
Ticari Borçlar (3100-3190) 39 480,00 22 456,00
     Alıcı Ve Sipariş Verenlerden Alınan Avanslar/ İnşaat 
Anlaşmalarına Göre Sipariş Verenlere Borçlar 
(3210/3220) 

31 487,00 43 624,00

Kısa Vadeli Borçlar(3300) 4 848,00 7 164,00
Toplam:  

    Banka Kredileri (3310) 0,00 0,00
    Diğer Krediler (3320) 4 848,00 7 164,00
    Uzun Vadeli Borçların Cari Kısmı (3330) 0,00 0,00
    Diğer Kısa Vadeli Borçlar (3390) 0,00 0,00
Ödenecek Vergiler (3400) 7 599,00 1 732,00

Toplam:  
    Ödenecek Kurumlar Vergisi (3410) 155,00 72,00
    Ödenecek Gelir Vergisi (3420) 247,00 281,00
    Ödenecek KDV (3430) 0,00 0,00
    Ödenecek Tüketim Vergisi (3440) 0,00 0,00
    Diğer Vergiler (3490) 7 197,00  1 379,00
Kısa Vadeli Tahakkuk Etmiş Yükümlülükler (3500) 3 194,00 5 315,00

Toplam:  
    Mal Ve Hizmet İçin Tahakkuk Etmiş Yükümlülükler 
(3510) 

81,00 168,00

    Tahakkuk Etmiş Ücretler (3520) 1 632,00 3 714,00
    Tahakkuk Etmiş Sosyal Güvenlik Kesintileri (3530) 1 481,00 1 233,00
    Ödenecek Temettüler (3540) 0,00 0,00
    Tahakkuk Etmiş Borç Faizleri (3550) 0,00 0,00
     Diğer Ödenecek Giderler (3590) 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (3600) 135,00 65,00
Rezervler (3700) 46 109,00 46 156,00
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132 852,00 126 312,00 
4. Uzun Vadeli Yükümlülükler  
Uzun Vadeli Yükümlülükler (4100) 73 003,00 69 978,00

Toplam:  
     Ödenecek Tahviller (4110) 0,00 0,00
     Banka Kredileri (4120) 0,00 0,00
     Diğer Krediler (4130) 0,00 0,00
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     Ödenecek Poliçeler (4140) 0,00 0,00
     Finansal Kiralama Yükümlülükleri (4150) 0,00 0,00
     Diğeri Uzun Vadeli Yükümlülükler (4190) 73 003,00 69 978,00
Ertelenmiş Gelirler (4200) 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri (4300) 0,00 0,00
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73 003,00 69 978,00
TOPLAM (KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER + 
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER) 

205 855,00 196 290,00

5. Öz Sermaye  
Kayıtlı Sermaye (5100) 500,00 500,00

Toplam:  
     Adi Hisse Senetleri (5110) 500,00 500,00
     İmtiyazlı Hisse Senetleri (5120) 0,00 0,00
     Diğer Kayıtlı Sermaye (5130) 0,00 0,00
      Geri Satın Alınmış Öz Hisse Senetleri (5191) 0,00 0,00
Diğer Sermaye(5200) 0,00 0,00
      İlave Ödenmiş Sermaye (5210) 0,00 0,00
      Aktifleri Yeniden Değerleme Düzeltmeleri (5220) 0,00 0,00
      Kambiyo Farkı (Yurt Dışı Faaliyet Sonucu) (5230) 0,00 0,00
      Sahip Tarafından Avans Edilen Sermaye (5240) 0,00 0,00
Dağıtılmamış Kar (5300) 98 601,00 130 980,00
     Gelir Ve Gider Farkı (5999) 49 815,00 89 699,00
Rezerve Edilen Sermaye (5400) 7 592,00 12 573,00
TOPLAM ÖZ SERMAYE 156 508,00 233 752,00 
TOPLAM (KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER+ 
UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER+ ÖZ 
SERMAYE) 

362 363,00 430 042,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yetkili imzalar  
_______________________________________________________________ 
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EK: 6. Kırgızistan Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre hazırlanan  
Gelir Tablosu Örneği; 

 
 

Şekil No:2 
 

Kırgız Cumhuriyeti Mali Raporlama ve Denetim üzerinde  

Devlet Standartları Komisyonu’na göre Yıllık Mali Tablolar için 
 

GELİR TABLOSU 
Eylül 2009 

 
İşletme Adı: “Kırgızistan” Havayolları A.Ş. 
Şube: Kargo 
Resmi Form: Anonim 
Sahiplik: Özel 
Ölçü Birimi: Bin Som 
Vergi Kimlik Numarası:  01309200110066 (ИНН - Идентификационный номер 

налогоплательщика) 
Adresi: 720017, Bişkek şehri, Manas caddesi No: 12A, Kırgızistan 
Muhasebe Müdürünün 
İsmi, Soyadı ve telefon 
numarası: 

 
_____________________________________ 

 
 
Gelir Tablosunda Yer Alan Kalemler Önceki Yıl 

İtibariyle 
Raporlama 

Dönemi 
Ana Faaliyetler   
Gelir – Temel İşletim Faaliyetlerden Gelir veya 
Biyolojik Varlıklardan Gelir (Gider)  

1 226 311,00 1 163 406,00

Biyolojik Varlıkların Üretimi için Yapılan 
Harcamalar veya Alınan Hizmetler, Satılan Malın 
Maliyeti 

1 133 821,00 1 034 421,00

Brüt Kar (010-020) 92 490,00 128 985,00
Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Giderler  
Diğer Faaliyetlerden Gelirler 5 275,00 7 762,00
Diğer Faaliyetlerden Giderler 1 516,00 1 073,00
Toplam: Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve 
Giderler 

3 759,00 6 689,00

Faaliyet Giderleri  
Dağıtım Maliyeti (Giderleri) 21 367,00 25 325,00
Amortisman Dahil 1 462,00 1 538,00
Genel Yönetim Giderleri 21 847,00 22 318,00
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Amortisman Dahil 448,00 397,00
Toplam Faaliyet Giderleri (070+080) 43 214,00 47 643,00
Faaliyetlerden Gelir (Gider) (030+060-090) 53 035,00 88 031,00
Yatırımlardan Gelirler  0 0
Faiz Maliyeti (Giderleri) -295,00 0
Kur Farkı Kar veya Zararları -1 853,00 892,00
Diğer Gelir ve Giderler 341,00 776,00
Toplam (110+120+130+140) -1 807,00 1 668,00
Vergi Öncesi Kar (Zarar) (100+150) 51 228,00 89 699,00
Gelir Vergisi 0 0
Olağandışı Gelir ve Giderler  51 228,00 89 699,00
Olağandışı Gelir ve Giderler 0 0
Net Kar  51 228,00 89 699,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yetkili imzalar  
__________________________________________________________________ 
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