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6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ 
DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA

Şenol ÇETİN*

I. GİRİŞ
Bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih ve 

27814 No.lu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yürürlük tarihinden 
hemen önce 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
6335 sayılı Kanun ile büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır.

6335 sayılı Kanun ile sermaye şirketlerinin bağımsız denetimi, ticari 
defterler ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerde otorite ve düzen-
lemeler, 660 sayılı KHK ile oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve De-
netim Standartları Kurumuna bırakılmıştır. Diğer taraftan Kanun bağımsız 
denetime tabi tutulacak sermaye şirketlerinin belirlenmesini de Bakanlar 
Kurulu’na bırakmaktadır.

Bakanlar Kurulu, 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belir-
lenmesine Dair Karar ile denetime tabi tutulacak şirketleri belirlemiştir. 

Karara göre; 
• Aktif toplamı 150.000.000,-TL,
• Yıllık net satışları 200.000.000,-TL,
• Çalışan sayısı 500 kişi,
Üzerindeki şirket veya şirketler toplulukları bağımsız denetime tabi tu-

tulmuşlardır. 
Belirtilen sınırlar şirketin tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirak-

leriyle birlikte dikkate alınacaktır. Bağımsız denetime tabi olacak şirketin 
belirlenmesinde 2011 ve 2012 yılları finansal tabloları ve çalışan sayıları 
dikkate alınacak olup her iki yılda da yukarıda belirtilen sınırlardan en az 
ikisinin taşınıyor olması gerekmektedir. 

Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ekinde yukarıda belirtilen genel hadler 
dışında  (I) ve (II) sayılı listeler yayımlanmış olup (I) sayılı listede yer alan 
şirketler herhangi bir sınırlama gözetilmeksizin bağımsız denetime tabi tu-
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tulacak; (II) sayılı listede belirlenmiş şirketler ise genel hadler düşürülerek 
bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. 

II. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI VE FİNANSAL 
 RAPORLAMA

6102 sayılı Kanuna dayanarak oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Kanun ile kendisine tanınan yet-
kilerin kullanılması sonucunda kurumun Web sitesinde  yapılan duyuruda; 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek denetime tabi şirketlerin, ticari defterle-
rini 6102 sayılı Kanunun 64 ve 68. maddelerine göre tutacakları; bağımsız 
denetime tabi bulunmayan şirketlerin ise ticari defterlerini süregeldiği şe-
kilde VUK hükümlerine göre tutulacağı duyurulmuştur. Bu duyuru, BKK 
kararı öncesinde duyurulmuş olmasına karşın henüz Resmi Gazete’de ya-
yımlanmamıştır.

Duyuruya göre bağımsız denetime tabi bulunmayan şirketler ticari def-
terlerini eskiden olduğu gibi VUK hükümlerine göre tutmaya devam ede-
cekler ve aşağıda belirttiğimiz çifte kayıt veya dönem sonu düzeltme kaydı 
sorunları ile karşılaşmayacaklardır.

6335 sayılı Kanun ile 64. maddenin beşinci fıkrası değiştirilmiş ve 6102 
sayılı TTK’ya tabi tacirlerin, ticari defterlerini VUK defter tutma ve kayıt 
nizamına ilişkin hükümlerine göre tutmaları gerektiği hüküm altına alın-
mıştır. Aynı fıkranın devamında ise 6102 sayılı Kanunda yer alan; defter 
tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, 
hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri, VUK’un ve diğer vergi 
kanunlarının uygulamasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

6102 sayılı Kanunun birinci kitabının beşinci kısmı ticari defterlere 
ayrılmıştır. (M.64-88) 64. madde gereğince ticari defterlere ilişkin olarak 
yayımlanması gereken Tebliğ 19.12.2012 tarihli Resmi Gazete ‘de yayım-
lanmıştır.

 6102 sayılı Kanunun; 75. maddesindeki karşılıklar, 78. maddedeki var-
lık ve borçların değerleme ölçüleri, VUK ve diğer vergi kanunlarındaki 
düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir. SPK’ya tabi şirketlerin TFRS 
uygulamalarında açılış ve kapanış kayıtlarının uyumluluğundan söz edil-
memektedir. Süregelen uygulamalarda VUK’a göre oluşturulan kayıtlar 
sadece raporlama amacıyla dış ortamda düzeltilmekte ve TFRS’ye uygun 
finansal tablolar oluşturulmakta idi. SPK düzenlemelerinde finansal rapor-
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ların muhasebe kayıtlarına dayandırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Ancak 6102 sayılı Kanunun “Genel Değerleme İlkeleri” başlıklı 78. mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendinde, bir önceki kapanış bilançosundaki 
değerlerin, açılış bilançosundaki değerler ile aynı olması gerektiği şek-
lindeki hükümden, açılış kaydının TFRS’ye göre oluşturulmuş bilançoya 
uygun şekilde olması gerektiği anlaşılmaktadır. VUK ve TFRS düzenle-
melerinde aktifleştirme ve ölçümlemeye (değerlemeye) ilişkin farklılıklar 
oldukça fazladır. Bu farklılıkların aynı defter kayıtları üzerinde takip edil-
mesi; hem vergi matrahının tespitine ilişkin raporların, hem de TFRS’ye 
ilişkin raporların aynı defter kayıtlarına dayandırılarak oluşturulması; aynı 
işlem için farklı iki kaydın yapılmasına veya VUK’a ilişkin kayıtların ar-
dından dönem sonlarında TFRS’ye ilişkin düzeltme kayıtlarının yapılması 
ve ardından açılış kaydının buna göre oluşturulması ile mümkün olabile-
cektir. 

Diğer taraftan yasal düzenleme böyle anlaşılmakla birlikte doktrinde 
bağımsız denetime tabi şirketlerin muhasebe kayıtlarının VUK ve diğer vergi-
sel düzenlemelere göre oluşturulacağı; TFRS’nin sadece finansal raporlamada 
farklılık göstereceği, farklılıkların dış ortamdaki hesaplama ve tablolarla, mu-
hasebe kaydı yapılmaksızın giderilmesi gerektiği görüşündedir. 

Yukarıda belirttiklerimizi bir örnek üzerinde anlatmak soyut hukuk ku-
ralının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Bağımsız denetime tabi işletmenin dönem içinde örneğin 01.07.2013 
tarihinde 1.000.000.-TL tutarındaki bir makineyi kredili olarak satın aldı-
ğını, bu makinenin faydalı ömrünün sonunda da söküm maliyetinin bulun-
duğunu varsayalım. Bu makinenin ilk muhasebeleştirilmesinde VUK ve 
TFRS uyumsuzluğu ne şekilde giderilecektir?  

Aktifleştirmeye ilişkin farklar aşağıda olduğu gibidir.
Maliyet Nev’i VUK 

Açısından
TTK/TFRS 
Açısından

Alış Tutarı 1.000.000.-TL 1.000.000.-TL

Yerinin Hazırlanması,Montaj Masrafları 100.000.-TL 100.000.-TL

Deneme Üretimine İlişkin Giderler 10.000.-TL 10.000.-TL

Tahmini Söküm Maliyeti ----- 100.000.-TL

Hesaplanan Finansman Maliyeti 112.500.-TL -----

Aktifleştirme Maliyeti 1.222.500.-TL 1.210.000.-TL
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Yukarıda belirtilen makinenin muhasebe kayıtları TTK 64/5’e göre aşa-
ğıda belirtildiği gibi yapılabilir veyahut da sadece VUK kayıtları yapılarak 
dönem sonunda TFRS’ye uygun düzeltme yapılabilir. (KDV ihmal edil-
miştir.)

     01.07.2013     
253 Makine ve Teç. (VUK + TFRS) 1.110.000.-TL
253 Makine ve Teç. (TFRS)     100.000.-TL
  329 Diğer Tic. Borçlar (VUK + TFRS) 1.110.000.-TL
  …..Söküm Maliyeti Karşılıkları (TFRS) 100.000.-TL

…………. No.lu fatura ile makine alışı.
    31.12.2013     
253 Makine ve Teç. (VUK)     112.500.-TL
  400 Banka Kredileri (VUK)  112.500.-TL

………….No.lu kredi sözleşmesi mucibi faiz tahakkuku.
    31.12.2013     
780 Finansman Giderleri (TFRS)    112.500.-TL
  400 Banka Kredileri (TFRS)  112.500.-TL

………….No.lu kredi sözleşmesi mucibi faiz tahakkuku.
     ./.      

Örnekten de görüleceği üzere VUK ve TFRS’deki muhasebeleştirme 
ve değerlemedeki anlayış farkı aynı işlem için farklı muhasebe kayıtlarının 
oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

Örneğimizdeki makinenin finansal durum (bilanço) ve finansal perfor-
mans (gelir) tablolarındaki görüntüsü aşağıdaki şekilde olmalıdır. (Amor-
tisman giderinde de farklılık olmasına karşın bu durum örneğimizde ihmal 
edilmiştir.)
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31.12.2013 Tarihli Bilanço (VUK) 31.12.2013 Tarihli Bilanço (TTK/TFRS)

Aktif Pasif Aktif Pasif

Dönen 
Varlıklar

XXX Kısa Vad. 
Yab. Kay.

XXX Dönen 
Varlıklar

XXX Kısa Vad. 
Yab. Kay.

XXX

Duran 
Varlıklar

XXX Uzun Vad. 
Yab. Kay.

XXX Duran 
Varlıklar

XXX Uzun Vad. 
Yab. Kay.

XXX

Makine 
Teçhizat

1.222.500 Makine 
Teçhizat

1.210.000 Söküm Ma-
liyeti Karşı-
lıkları

100.000

Öz Kay. XXX Öz  Kay. XXX

01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası 
Gelir Tablosu (VUK)

01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası 
Gelir Tablosu (TTK/TFRS)

Net Satışlar XXX Net Satışlar XXX

Satışların Maliyeti XXX Satışların Maliyeti XXX

Faaliyet Karı/Zararı XXX Faaliyet Karı/Zararı XXX

Finansman Giderleri 0 Finansman Giderleri 112.500

Dönem Karı/Zararı XXX Dönem Karı/Zararı XXX

6102 sayılı Kanunun 64/5 ve 78/1-a maddesindeki ifadelerden aynı iş-
lem için farklı muhasebe kayıtlarının oluşturulması, raporlamanın ise bu 
kayıtlara dayandırılarak ihtiyaç sahiplerine göre oluşturulması gerektiği 
sonucu çıkmaktadır. Bu durumda oluşturulacak muhasebe kayıtlarında he-
sap kalemlerinin yanına, bu kalemlere ilişkin özel kodlarının da yazılması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böylece raporlamada oluşturulacak filtrele-
me ile her iki duruma uygun rapor elde edilmiş olacaktır.VUK açısından 
kebir defteri tasdike tabi bulunmayan bir defter olduğundan sadece VUK 
açısından oluşturulan muhasebe kayıtlarının tasdiksiz ayrı bir deftere yaz-
dırılması; TTK açısından tasdik edilen kebir defterine ise TTK için tas-
dik edilmiş muhasebe kayıtlarının yazdırılması, aynı yevmiye defterinde 
oluşturulmuş farklı kayıtların ayrı defterlerde gösterilmesini sağlayacak bu 
da raporlamayı ve denetimi kolaylaştırarak TFRS’ye ait finansal tabloların 
dayanağını oluşturacaktır.

Diğer taraftan 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmış olup anılan Tebliğ’in 
yevmiye defterinde kayda geçirilmesi gereken işlemler ile ilgili 6. madde-
sinin ikinci fıkrasının (e) bendinde; her muhasebe kaydının dayandırıldı-
ğı belgenin türü ile varsa tarihleri ve sayılarının yevmiye maddesinde yer 
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alması zorunluluğu ayrıca belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre muhasebe 
kayıtlarının dayanağı olan belgenin türü; fatura, ücret bordrosu, dekont, 
karar, müstahsil makbuzu vs. belirtilecek bu belgelerde tarih ve sayının yer 
alması halinde belge tarihi ve sayısı yevmiye maddesinde gösterilecektir.

Şu an için TTK’ya göre defter tutma sadece bağımsız denetime tabi 
şirketler için hüküm ifade ettiğine göre bu Tebliğden de bağımsız denetime 
tabi şirketlerin TFRS’ye ilişkin muhasebeleştirme ve ölçümleme kayıtları-
nın yasal defterlere geçirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bağımsız denetime tabi şirketlerin tam set TMS/TFRS’yimi? Yoksa 
KOBİ-TFRS’yi mi kullanacakları çoğunlukla yanlış yorumlanmaktadır. 
KOBİ-TFRS’de KOBİ’nin küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kavra-
mının kısaltmasının olması bu standardın KOBİ’ler tarafından kullanıla-
cağı şeklinde anlaşılmaktadır.Oysa ki standardı uygulayabilecek şirketler 
KOBİ’lerin ölçülerini belirleyen yönetmelikteki ölçütler değildir. 

KOBİ-TFRS’nin birinci bölümünde KOBİ; “kamuya hesap verme yü-
kümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo 
yayımlayan işletmeler” olarak tanımlanmış;işletme yönetiminde yer alma-
yan pay sahipleri, mevcut veya potansiyel borç verenler ve kredi derecelen-
dirme kuruluşları, dış kullanıcılara örnek olarak verilmiştir.

Standartta kamuya hesap verme yükümlülüğü; borçlanma ve öz kayna-
ğa dayalı finansal araçların açık bir piyasada işlem görmesi veya esas fa-
aliyet konularından birinin, varlıkların güvenilir bir kişi sıfatıyla geniş bir 
kitle adına muhafaza etmekte olan bir şirket olması gerektiği belirtilmiştir.

Ana ortaklığı tam set TMS/TFRS kullanan konsolide bir grubun parçası 
olan bir bağlı ortaklık, kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunma-
ması koşuluyla, kendi finansal tablolarında KOBİ-TFRS’yi uygulayabilir. 
Böyle bir durumda bu bağlı işletme KOBİ-TFRS standardını tüm hüküm-
leriyle uygulamak zorundadır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere KOBİ-TFRS’nin uy-
gulamasında, 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımla-
nan 2012/3834 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Ni-
telikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te BKK ile belirlenen 
KOBİ ölçütleri değil, kamuya hesap verme yükümlülüğü ve genel amaçlı 
finansal tablo düzenleme şartlarının göz önünde bulundurulacağı anlaşıl-
maktadır. Ancak KOBİ-TFRS Standardını kullanma imkanı olduğu halde 
tam set TMS/TFRS kullanmak arzusunda olan şirketlerin tam set TMS/
TFRS’ye göre muhasebeleştirme ve raporlama yapabilecekleri tabiidir.
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KOBİ-TFRS standardı 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete 
‘de yayımlanmış ve halen yürüklükte olan bir standarttır.6102 sayılı Kanu-
nun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasında “Türkiye Muhasebe Standartları 
(TMS/TFRS ve yorumları ile KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede belirle-
nen ilkeler bu Kanunun finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümle-
ri ile ilgili diğer hükümlerine de uygulanır.” hükmü yer almaktadır.  

Yasal düzenleme bu şekilde olmakla birlikte KGK’ya ait Web sitesi-
nin standartlar bölümünde KOBİ-TFRS yer almamaktadır. Konuya ilişkin 
olarak KGK uzmanlarından alınan bilgide KOBİ-TFRS’nin uygulanmaya-
cağı; denetime tabi olan şirketlerin TTK’ya göre yapacakları muhasebeleş-
tirme ve finansal raporlamada tam set TMS/TFRS’lere uymaları gerektiği 
belirtilmiştir.

III. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ticari defterlere ilişkin hükümlerine 

sadece bağımsız denetime tabi bulunan şirketler uymak zorunda olup ba-
ğımsız denetime tabi bulunmayan şirketler ticari defterlerinisüre geldiği 
şekilde tutmaya devam edeceklerdir.  

Bağımsız denetime tabi şirketler ise ticari defter kayıtlarının oluşturul-
masında VUK hükümlerine uymak zorundadırlar. Ancak bu zorunluluk 
6102 sayılı Kanun hükümlerine uyulmayacağı anlamına gelmemektedir. 
Bağımsız denetime tabi tutulan şirketler tutacakları defter kayıtlarına da-
yanarak vergi matrahının tespitine imkan sağlayacak bir kayıt sistemi oluş-
turmaları gerekmektedir. Bu durumda yukarıda belirttiğimiz aynı işleme 
farklı muhasebe kayıtlarının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bağımsız 
denetime tabi şirketler, ticari defterlerini bilgisayar programları vasıtası ile 
tutmak zorunda olduklarından, bilgisayar programlarında gerekli düzenle-
meleri yaptırmaları gerekmektedir.

Bağımsız denetime tabi şirketlerden, KOBİ-TFRS’de belirtilen şartlara 
uyanların, bu standarda göre muhasebeleştirme ve finansal raporlama yapıp 
yapamayacakları konusu ise belirsizdir. Belirsizliğin sebebi TMSK tara-
fından SPK’ya dayanarak Resmi Gazete’de yayımlanan KOBİ-TFRS’nin, 
daha önce yayımlanmış diğer standartları Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurumundan olduğu gibi devralan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu tarafından Web sitesine henüz konulmamış olmasın-
dan ileri gerilmektedir. KOBİ-TFRS’nin uygulanıp uygulanmayacağı ko-
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nusu uluslararası düzeyde de belirsizliğini korumaktadır. Kişisel görüşüme 
göre KOBİ-TFRS’de belirtilen şartları taşıyan şirketlerin bu standardı kul-
lanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Resmi Gazete’de yayımlanmış 
ve yürürlükte bulunan bir standardın internet Web sitesinde yayımlanma-
mış olması hukuki açıdan durumu değiştirmemektedir.
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