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Gazetede yayımlanan Kurul Kararıyla ülke-
mizde bağımsız denetim ile TMS/TFRS’lerin 
uygulama kapsamı ayrıştırılmıştır. Ardından 
TMS uygulamayan ancak bağımsız denetime 
tabi işletmelerin finansal tablolarında doğru 
ve gerçeğe uygun sunum temin etmek ama-
cıyla ve AB mevzuatına tam uyum sağlayacak 
bir finansal raporlama standartları hazırla-
ma çalışmaları başlatmıştır. Genel olarak 
KAYİK’ler dışındaki bağımsız denetime tabi 
olan tüm işletmelerin bağımsız denetimine 
kıstas (geçerli raporlama çerçevesi) oluştu-
racak olan taslak finansal raporlama stan-
dardı (“local GAAP”), uluslararası gelişme-
lere uygun ve kaliteli bir finansal raporlama 
çerçevesi sağlayacak ve buna uygun finansal 
tablolar bağımsız denetimden geçirilerek 
önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yerel finansal raporla-
ma çerçevesi,  AB Muhasebe Direktifi, TMS/
TFRS, MSUGT

ABSTRACT

In 2014, the scope of statutory audit 
has enlarged and the number of entities sub-

ject to statutory audit has increased. For that 
reason, POA has published a Decree in the 
Official Gazette on 26/08/2014, and required 
public interest entities (PIEs) and permitted 
other entities to prepare their separate and 
consolidated financial statements in accor-
dance with TFRSs. Entities that do not pre-
pare their financial statements in accordan-
ce with TFRSs will use the local GAAP. POA 
has initiated efforts to establish local GAAP 
which will be in compliance with European 
Union Directive 2013/34/EU, in 2014. This lo-
cal GAAP will be applied by the entities that 
are subject to audit and that are not obliga-
ted to use TFRSs which are in compliance 
with IFRSs published by IASB. It is assessed 
that local financial reporting framework will 
be appropriate and it will have at least same 
quality in the other countries. Accordingly, 
the auditing of the financial reports compl-
ying with it will be an important new step to 
for the country.

Key terms: Turkish Financial Reporting 
Standarts, EU Accounting Directive, TAS/
TFRS, MSUGT

I. GİRİŞ

Kamu Gözetimi Kurumunun (KGK) 
26/08/2014 tarih, 29100 sayılı Resmi Gazete-
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de yayımlanan Kurul Kararıyla ülkemizde ba-
ğımsız denetim ile TMS/TFRS’lerin uygulama 
kapsamı ayrıştırılmıştır. Yine Kurul’un kararı 
uyarınca 2015 yılı itibariyle bağımsız deneti-
me tabi olup TMS/TFRS’lerin uygulama kap-
samında olmayan veya ihtiyari olarak TMS/
TFRS uygulamayan işletmeler için geçerli 
olacak bir finansal raporlama çerçevesi 
hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Söz 
konusu çalışmalar kapsamında hazırlanan 
Taslak Metin 2015 yılında kamuoyu ile ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne 
sunulmuştur. Kamuoyu ve ilgili kurum ve 
kuruluşlardan gelen görüşler çerçevesinde 
söz konusu metne son halini verme 
çalışmaları devam etmekte olup 2016 yılı 
içerisinde nihai metinin Kurul’un nihai 
onayının ardından yayımlanması beklen-
mektedir.

Daha önce KGK tarafından yapılan 
konuya ilişkin kamuoyu duyuruları ile Tas-
lak Metinin giriş bölümünde de ifade edil-
diği üzere yürütülen çalışmalarda referans 
olarak kullanılan metinler Avrupa Birliğinin 
benzer kapsamdaki işletmeler tarafından 
2016 yılından itibaren uygulanması öngö-
rülen muhasebe direktifi ile İngiltere’de 
hazırlanmış olan ve 1 Ocak 2015 tarihinde 
yürürlüğe giren 102 No’lu Finansal Rapor-
lama Standardı (FRS 102) Yerel Finansal 
Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) hazırlanırken 
referans alınan temel kaynaklar olmuştur.

Bu çalışmamız ile 2013/34 No’lu Av-
rupa Birliği Muhasebe Direktifi değerlendi-
rildikten sonra ülkemizdeki durum hakkında 
bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra ise 
YFRÇ’nin hazırlanma aşamaları, halihazır-
da bağımsız denetime tabi işletmeler ta-
rafından 30 Aralık 2014 tarihinde yayımla-

nan ilave hususlarla birlikte uygulanmakta 
olan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği ile TMS/TFRS’ler arasındaki fark-
lılıklar konusunda bilgi verilecektir.  
 
II. 2013/34 NO’LU AVRUPA BİRLİĞİ 
    MUHASEBE DİREKTİFİ  

 
 AB’ye üye ülkelerdeki halka açık iş-
letmeler için şeffaflık ile karşılaştırılabi-
lirliği sağlayan bir finansal raporlamanın 
inşa edilmesini sağlamak üzere 2002 yılında 
1606/2002 No’lu Avrupa Komisyonu Tüzüğü 
yayımlanarak, payları borsada işlem gören 
işletmelerin konsolide finansal tablolarını 
UFRS’lere göre düzenlemesi öngörülmüş, 
bu işletmelerin konsolide olmayan finansal 
tablolarında UFRS’leri uygulamaları ise üye 
ülkelerin tercihlerine bırakılmıştır. Ayrıca 
üye ülkeler payları borsada işlem görmeyen 
işletmelerin de UFRS’leri uygulamasına izin 
verebilmektedir. UFRS’leri uygulamayan iş-
letmeler ise bireysel finansal tablolarını ha-
zırlarken 1978 yılında yürürlüğe giren 78/660 
No’lu Avrupa Ekonomik Topluluğu Direktifini 
(4 üncü Direktif); konsolide finansal tablola-
rını hazırlarken de 83/349 No’lu Avrupa Eko-
nomik Topluluğu Direktifini (7 nci Direktif) 
uygulamak zorundadır.

Avrupa Komisyonu, 2008 yılında kü-
çük ve orta büyüklükteki işletmelerin eko-
nomideki önemine binaen ve küçük işlet-
meler üzerindeki aşırı yüklerin hafifletilmesi 
amacıyla AB üye ülkeleri arasında geçerli 
olacak “Önce Küçükleri Düşün-Avrupa Kü-
çük İşletmeler Senedi”’ni yayımlamıştır. Bu 
çerçevede, KOBİ’lerin işletme çevrelerinin 
geliştirilmesi ile uluslararası piyasalarda da 
faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla pay-
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ları borsada işlem görmeyen işletmelerin 
finansal tablolarında uygulanan 4 üncü ve 7 
nci Direktifin bir araya getirilmesi ve bu di-
rektiflerdeki hükümlerin işletme ölçekleri 
çerçevesinde gözden geçirilip revize edile-
rek yeni bir Muhasebe Direktifinin oluştu-
rulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, 
AB Komisyonu 2013 yılında mevcut direk-
tiflerde bir revizyona giderek 2013/34 sayılı 
AB Muhasebe Direktifini (AB Direktifi) ya-
yımlanmış ve 01/01/2016 yılından itibaren bu 
direktifin üye ülkeler tarafından uygulanması 
öngörülmüştür. Söz konusu AB Muhasebe 
Direktifi UFRS’ye göre basitleştirilmiş 
muhasebe ilkeleri getirmekle birlikte 
işletmelerin finansal durumu ile finansal 
performansını doğru ve gerçeğe uygun bir 
görünümle sunacak finansal tabloların 
oluşturulmasını sağlayacak hükümler de 
ihtiva edecek şekilde hazırlanmış ve söz 
konusu hükümlerde işletme büyüklüklerine 
göre farklı yükümlülükler belirlenmiştir. 
Ayrıca, AB Muhasebe Direktifi uyarınca 
öngörülen ölçütler çerçevesinde büyük 
ve orta büyüklükteki işletmeler bağımsız 
denetime tabi tutulmuş ve bu işletmelerin 
bağımsız denetimlerinin AB Muhasebe 
Direktifine uygun olarak hazırlanan finansal 
tablolar kıstas alınarak yürütüleceği hüküm 
altına alınmıştır.

Bilindiği üzere Küçük ve Orta Boy iş-
letmeler (KOBİ) üzerindeki düzenleyici yükü 
hafifletmek için dünya genelinde süregiden 
ve makul gerekçeleri olan bir baskı bulun-
maktadır.  Avrupa Birliği bu baskıya 2013 
yılında yayımladığı muhasebe direktifiyle ce-
vap vermiştir. Söz konusu direktif daha öne 
mevcut olan direktiflerin tekrar yazılması 
şeklinde değildir. Yeni direktif, üye ülkelerin 
söz konusu direktifleri kullanımından kay-

naklanan ve karşılaştırılabilirliği sekteye 
uğratan uygulamaları ile KOBİ’ler üzerin-
deki gereksiz düzenleyici yükün kaldırma-
sı hedefinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.  
 
 Yeni direktif,  üye ülkelerin yararlandığı 
tüm seçenekleri ortadan kaldırmasa bile bu 
tür uygulama farklılıklarını azaltmayı başar-
mıştır. Üye ülkeler tarafından kullanılmakta 
olan temel muhasebe ilkelerini resmiyete 
dökmüştür. Bunları şu şekilde özetlemek 
mümkündür.

i) İşletmenin sürekliliği varsayımı

ii) Kayıtların tahakkuk esasına göre 
hazırlanması

iii) Muhasebe politika ve ölçüm 
esaslarının muhasebe dönemleri 
arasında tutarlı bir şekilde uygu-
lanması

iv) Finansal tablolara alma ve ölçü-
mün ihtiyatlılık esasına dayandı-
rılması ve özelliklede

a. Kalemlerin piyasa fiyatından 
veya maliyetinden ölçülebil-
mektedir. Cari olmayan var-
lıkların yeniden değerlen-
mesi ve finansal ve finansal 
olmayan varlıklar için gerçe-
ğe uygun değerin kullanımı-
na izin verilebilmesine ilişkin 
seçenekler mevcuttur.

b. Finansal durum tablosu tari-
hi itibariyle mevcut olan kar 
finansal tablolara alınmak-
tadır.

c. Tek tek varlık ve yükümlülük-
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ler değerlemeye tabi tutul-
makta ve netleştirmeye mü-
saade edilmemektedir.

d. Bir mali yıl kapsamında do-
ğan tüm yükümlülükler, 
raporlama tarihinden son-
ra ortaya çıkmış olsa bile 
söz konusu yıla ait finansal 
tablolara alınmaktadır.

e.  Tüm kalemler özün önceliği 
ilkesine göre muhasebeleş-
tirilip finansal tablolarda su-
nulacaktır.

f. Dönem sonunda kar veya 
zarar da edilmiş olsa tüm 
negatif değer düzeltmeleri 
finansal tablolara alınacaktır.

v) Önemlilik ilkesi finansal 
tablolarda sunum, ölçüm, 
sunum, dipnotlar ve konsolidas-
yon hükümlerine uygulanacaktır.

Şerefiyenin yararlı ömrünün güvenilir 
bir şekilde tahmin edilemediği durumlarda 
şerefiye 10 yılda ve geliştirme giderlerinin 
yararlı ömrünün belirsiz olması durumunda 
bu giderler 5 yılda itfa edilebileceği ve borç-
lanma maliyetlerinin giderleştirilmesi ve 
cari varlıkların maliyetine dahil edilmesi gibi 
seçimlik değişikliklerde bulunmaktadır. 

KOBİ ve mikro işletmeler üzerindeki 
yükümlülükleri azaltmak için, Avrupa Ko-
misyonu “aşağıdan-yukarıya” şeklinde ad-
landırılan bir yaklaşım benimsemiştir. Bu 
yaklaşım uyarınca önce küçük işletmelerin 
uyacakları yükümlülükler belirlenmiş ve 
sonrasında aşağıdaki tabloda yer alan limit-

leri geçen Orta ve Büyük işletmeler için ilave 
muhasebe ve finansal tablo ilkeleri belir-
lenmiştir. İşletme bazında tabi olunan sınıfı 
belirlemek için geçmiş 2 yılda söz konusu 3 
kriterden ikisinin sağlanması gerekmekte-
dir.

Tablo: AB Muhasebe Direktifine 
göre işletme sınıfları

İşletmeler Bilanço  
Toplamı (Avro) 

Net Hasılat 
(Avro)

Çalışan 
Sayısı 
(kişi)

Mikro < 350.000 < 700.000 < 10
Küçük < 4.000.000 < 8.000.000 < 50 
Orta < 20.000.000 < 40.000.000 < 250
Büyük > 20.000.000 > 40.000.000 > 250

Bilindiği üzere Uluslararası Muha-
sebe Standartları Kurulu (IASB), IFRS’lere 
göre daha basit ve daha dar kapsamlı olmak 
üzere KOBİ’ler için Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarını  (IFRS for SMEs) 
2009 yılı Temmuz ayında yayımlamış 
olmasına rağmen söz konusu direktifin 
yayımlanması IFRS for SME’nin uygulanma-
sı konusunda şüphe uyandırmış olduğunu 
söyleyebiliriz. Zira, Direktif, aynı kapsamda-
ki işletmelerin üzerindeki gereksiz ve uygun 
olmayan yönetim maliyetlerinin azaltmak ve 
finansal tablolarının hazırlanmasını basit-
leştirmek için oluşturulmuştur. Başka bir 
anlatımla, Avrupa Birliğinin, KOBİ’ler için 
Uluslararası Finansal Raporlama Standart-
larını (IFRS for SMEs) söz konusu işletmeler 
için uygulaması zor ve maliyetli bir standart 
seti olarak değerlendirmiş olduğunu söyle-
yebiliriz. Bu nedenle, direktifle küçük işlet-
meler sadece Bilanço, ve karar veya Zarar 
Tablosu ile dipnotlar hazırlamakla yükümlü 
tutulmuştur. 
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ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMA

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu-
nun (TTK) 88 inci ve Geçici 1 inci Maddeleri 
uyarınca tabi oldukları kanunlar gereği def-
ter tutmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel 
kişi tacirlerin bireysel ve konsolide finansal 
tablolarını KGK tarafından belirlenen ve ya-
yımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına 
(TMS) uygun olarak hazırlamaları gerektiği 
öngörülmüştür. Ayrıca aynı madde kapsa-
mında Kurumumuz değişik işletme büyük-
lükleri ve sektörler için özel standartlar ve 
düzenlemeler belirleme konusunda yetkili 
kılınmıştır. 

Diğer taraftan, AB ve diğer gelişmiş 
ülke uygulamaları incelendiğinde UFRS uy-
gulama kapsamının payları borsada işlem 
gören işletmelerle sınırlandırıldığı ve pay-
ları borsada işlem görmeyen işletmeler 
için UFRS’lere kıyasla uygulanması daha 
az maliyetli ve daha basit olan (AB Muhase-
be Direktifi) finansal raporlama çerçeveleri 
oluşturulduğu görülmektedir.

Bahsedilen bu nedenlerle ve bu 
hükümler çerçevesinde, 26/08/2014 tarihli 
ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Kurul Kararımızla, TMS uygulama kapsamı 
bağımsız denetim kapsamından ayrıştırıla-
rak diğer ülke uygulamaları gibi genel ola-
rak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların 
(KAYİK)  bireysel ve konsolide finansal tab-
lolarının hazırlanmasında TMS uygulaması 
zorunlu kılınmış, diğer işletmelerin birey-
sel ve konsolide finansal tablolarının ha-
zırlanmasında ise isteğe bağlı olarak TMS 
uygulayabileceğine yer verilmiştir. Bu karar 
uyarınca bağımsız denetime tabi olup TMS 
uygulamayan işletmelerin ise Kurum ta-

rafından bir düzenleme yapılıncaya kadar 
yürürlükteki mevzuatı uygulayarak finansal 
tablolarını hazırlaması öngörülmüştür. TMS 
uygulamayan işletmelerin finansal tablola-
rında uygulayacakları geçerli finansal ra-
porlama çerçevesi Maliye Bakanlığı tarafın-
dan 26/12/1992 tarih, 21447 (M) sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhase-
be Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) 
olarak belirlenmiştir.

1 Sıra No.lu MSUGT’ta, söz konusu 
düzenlemenin amacının işletmelerin faaliyet 
ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir bi-
çimde muhasebeleştirilmesini temin etmek 
ve mali tablolarda sunulan bilgilerin tutarlı 
bir şekilde şirketin gerçek durumunu yansıt-
masını sağlamak olduğu ifade edilmektedir. 
Ancak, MSUGT’ların 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununun mükerrer 175 inci ve 257 inci mad-
delerine dayanılarak oluşturulması, finansal 
tabloların, işletmelerin finansal durumunu 
gerçeğe uygun bir şekilde sunmaktan ziyade 
vergi matrahını doğru tespit etmek amacıyla 
hazırlanması sonucunu doğurmuştur. Ayrı-
ca, MSUGT’larda bazı finansal tablo kalem-
lerine ilişkin değerleme hükümlerine yer ve-
rilmemiş olması, değerleme hükümlerinin 
ihtiyari olarak uygulanması veya öngörülen 
değerleme hükümlerinin uygulanmasına 
ilişkin esasların açıklanmamış olması gibi 
nedenler, muhasebe uygulayıcılarının vergi 
mevzuatında yer alan değerleme hükümleri-
ni esas almasına neden olmuştur. Bu durum 
finansal tabloların, kullanıcıların bilgi ihti-
yaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması 
yerine, vergi mevzuatında yer alan esaslar 
dikkate alınarak raporlama yapılmasını or-
taya çıkarmıştır. Dolayısıyla, ülkemizdeki 
muhasebe uygulamalarının uluslararası uy-
gulamalardan ayrı olarak bu şekilde geliş-
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mesi sonucunda, finansal tabloların gerçeğe 
uygun sunum sağlaması amacı zedelenmiş-
tir. 

Bu sebeple kurumumuz YFRÇ yü-
rürlüğe girinceye kadar yukarıdaki parag-
raflarda ifade edilen aksaklıkların geçici bir 
süre için giderilebilmesi amacıyla bağımsız 
denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan 
işletmelerin finansal tablolarının hazırlan-
masında MSUGT’lara ek olarak 29/12/2014 
tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararıyla “TMS’leri 
Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tabloları-
nın Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hu-
suslar” yayımlanmıştır. 

“İlave Hususlar”, YFRÇ yürürlüğe gi-
rinceye kadar Kurumumuz tarafından geçici 
bir çözüm olarak tasarlanmış, bu çerçevede 
ayrıntılı düzenlemelere yer verilmesinden 
ziyade MSUGT’larda yer almayan veya ihti-
yari bırakılan hususlarla ilgili temel düzen-
lemelerin (amortisman ve kıdem tazminatı 
karşılığı ayılmasının zorunlu hale gelmesi 
gibi) yapılması uygun görülmüştür.

I. YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇER-
ÇEVESİ ÇALIŞAMALARI

Ülkemizde AB müktesebatına 
uyum sürecinin getirdiği bir gereklilik 
olarak muhasebe uygulamalarının 
AB düzenlemeleriyle uyumlu olması 
beklenmektedir. Bununla birlikte, MSU-
GT’ların AB Direktifinin hükümleriyle tam 
bir uyum içinde olmadığı ve temel muhase-
be esasları açısından uygulamada çeşitli ek-
sikliklerin bulunduğu görülmektedir. Her ne 
kadar 2014 yılı için Kurumumuz uygulamada 
görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla 
bağımsız denetime tabi olup TMS uygulama-
yan işletmelerin yürürlükteki mevzuata ilâve 

olarak uygulamaları gereken hususları be-
lirlemiş olsa da bu konuda kalıcı bir çözüm 
sağlanması için özellikle AB üyesi ülkelerde 
olduğu gibi gerçeğe uygun bir sunumu esas 
alan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi’nin 
(“Local GAAP”) oluşturulması ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. YFRÇ’nin uygulanmasıyla, TMS’le-
ri uygulamayan işletmelerin finansal tablo-
larında da doğru ve gerçeğe uygun sunum 
temin edilecek ve AB mevzuatına tam bir 
uyum sağlanmış olacaktır. Ayrıca, YFRÇ’nin 
genel olarak KAYİK’ler dışındaki bağımsız 
denetime tabi tüm şirketlerin bağımsız 
denetimlerinde kıstas oluşturacak olması; 
uluslararası uygulamalarla uyumlu bir 
finansal raporlama ile bağımsız denetimin 
sağlanması açısından ülkemiz adına büyük 
ve önemli bir adım olacaktır. Bu amaç doğ-
rultusunda Kurumumuz tarafından bağım-
sız denetime tabi olup TMS uygulamayan 
işletmelerin finansal tablolarında da doğru, 
ihtiyaca ve gerçeğe uygun sunumu temin et-
mek ve AB mevzuatına tam bir uyum sağla-
mak üzere Yerel Finansal Raporlama Çerçe-
vesi çalışmalarına başlanmıştır.

Yerel Finansal Raporlama Çerçe-
vesinin hazırlanmasında; 2013/34 No’lu 
Avrupa Birliği Muhasebe Direktifi, İngilte-
re’nin UFRS uygulamayan işletmeler için 
hazırlanmış olan ve 1 Ocak 2015 tarihinde 
yürürlüğe giren 102 No’lu Finansal Rapor-
lama Standardı (FRS 102) ve ülkemizde daha 
önceden uygulanmış muhasebe düzenleme-
lerinin yanı sıra diğer ülkelerin yerel finansal 
raporlama çerçevelerinden faydalanılmıştır. 

Yerel Finansal Raporlama Çerçe-
vesinin denetime kıstas teşkil edecek bir 
finansal raporlama çerçevesinin taşıması 
gereken özellikleri karşılaması amacıyla 
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yapılan çalışmalar belirli süreçler izlenerek 
yürütülmüştür. Bu sürecin bir parçası olarak 
akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşu uzmanlarından, bağımsız denetçi-
lerden, meslek örgütleri temsilcilerinden ve 
özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Ça-
lışma ve Danışma Komisyonu oluşturularak 
ilgili paydaşların görüşleri alınmıştır.

Diğer taraftan, Kurumumuzca yapı-
lan çalışmalar ve Çalışma ve Danışma Ko-
misyonunun değerlendirmeleri sırasında 
üzerinde tereddüt oluşan ve kamuoyunun da 
görüşlerine sunulması gerektiği değerlen-
dirilen çeşitli hususlar hâsıl olmuştur. Bu 
sebeple kabul edilebilir bir finansal rapor-
lama çerçevesi oluşturabilmek ve geniş bir 
uygulayıcı ve kullanıcı kitlesinin görüşlerin-
den de faydalanmak amacıyla taslak metnin 
kamuoyunun görüşüne açılmasına karar ve-
rilmiştir. 

Kamuoyundan gelen görüşler Ku-
rumumuz tarafından değerlendirilerek 
YFRÇ’ye nihai halinin verilmesinin ardın-
dan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi-
nin AB Direktifinin de yürürlük tarihi olan 
1/1/2017 tarihi ve sonrasında başlayan 
hesap dönemlerinden itibaren uygulama-
ya konulması amaçlanmaktadır. Böylelik-
le YFRÇ ülkemizde bağımsız denetime tabi 
olup TMS uygulamayan işletmelerin genel 
kurullarına sundukları bireysel ve konso-
lide finansal tablolar açısından MSUGT ve 
İlave Hususlar yerine ülkemizde uygulana-
cak olan geçerli finansal raporlama çer-
çevesi hâline gelecektir. Ayrıca, YFRÇ’nin 
genel olarak KAYİK’ler dışındaki bağımsız 
denetime tabi tüm işletmelerin bağımsız 
denetimlerinde kıstas oluşturacak olması; 
uluslararası standartlarda ve kaliteli bir 

finansal raporlama ile bağımsız denetimin 
sağlanması açısından ülkemiz adına büyük 
ve önemli bir adım olacaktır. 

YFRÇ’nin temel özelliklerini aşağıdaki 
şekilde özetlemek mümkündür: 

−	 26 bölümden oluşmaktadır. Her 
bir bölüm, ele alınan konunun 
bütünlüğü muhafaza edilmek 
suretiyle ve işletmeler ile finansal 
tablo kullanıcılarının ihtiyaç 
duydukları bilgiye referansta 
bulunabilmelerini sağlamak 
amacıyla numaralandırılmış 
paragraflar içerecek şekilde 
kaleme alınmıştır. 

−	 Uluslararası muhasebe ve finan-
sal raporlama uygulamalarıyla 
tutarlıdır.

−	 İşletmelerin genel olarak 
karşılaşabileceği tüm muhasebe 
işlemlerine ilişkin muhasebe 
esaslarını belirlemektedir. Bu 
yönüyle başka bir standart setine 
ihtiyaç duyulmadan finansal 
tabloların hazırlanmasına imkân 
vermektedir. 

−	 Bölümler itibarıyla yer verilen ko-
nular sade bir anlatım diliyle ka-
leme alınmıştır. 

−	 AB düzenlemeleriyle tam uyum-
ludur. 

−	 Kabul edilebilir bir finansal ra-
porlama çerçevesinin gerektirdiği 
tüm özellikleri taşımaktadır.

−	 AB Muhasebe Direktifindeki 
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“önce küçükleri düşün” yaklaşı-
mı muhafaza edilerek orta bü-
yüklükteki işletmeler için genel 
olarak maliyet esaslı bir finansal 
raporlama öngörülmüş; büyük 
işletmelere yönelik ise ilave yü-
kümlülükler getirilmiştir.

II. YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇER-
ÇEVESİ İLE MUHASEBE SİSTEMİ UY-
GULAMA GENEL TEBLİĞLERİNİN KAR-
ŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası muhasebe düzenleme-
leriyle uyumlu olarak finansal tablolarda 
doğru ve gerçeğe uygun sunumun sağlan-
ması amacıyla oluşturulan yerel finansal ra-
porlama çerçevesinin MSGUT ile arasındaki 
temel farklar aşağıdaki şekildedir:

−	 MSUGT’larda bütün finansal tab-
lo kalemlerine yönelik değerleme 
hükümleri bulunmazken, YFRÇ 
kapsamında finansal tabloları 
oluşturan kalemler açıklanarak 
bu kalemlerin değerlemesine 
ilişkin esaslar belirlenmiştir.  

−	 MSUGT’lara göre hazırlanan 
finansal tablolar bilanço ve 
gelir tablosu ile sınırlıyken,  
YFRÇ kapsamında hazırlanan 
finansal tablolar seti, finansal 
durum tablosu, kar veya zarar 
tablosu, nakit akışları tablosu, 
özkaynaklar değişim tablosu ve 
bu tablolara ilişkin dipnotlardan 
oluşmaktadır. 

−	 YFRÇ çerçevesinde şirketlerin 
alacak ve borçlarına reeskont uy-
gulaması zorunlu tutulmaktay-

ken, MSUGT uyarınca bütün ala-
cak ve borçların reeskonta tabi 
tutulmasına ilişkin bir zorunluluk 
bulunmamaktadır.  

−	 MSUGT’larda maddi duran var-
lıklar maliyet değeri üzerinden 
takip edilirken, YFRÇ kapsamın-
da bu varlıkların cari değeri üze-
rinden de takip edilmesine izin 
veren yeniden değerleme modeli 
uygulanabilmektedir. 

−	 YFRÇ uyarınca kıdem tazmina-
tı yükümlülüğünün her dönem 
hesaplanarak finansal tablolara 
alınması zorunlu tutulmaktay-
ken MSUGT çerçevesinde kıdem 
tazminatları sadece ödendikle-
ri dönemde ve ödendikleri tutar 
üzerinden finansal tablolara yan-
sıtılmaktadır.  

−	 MSUGT kapsamında varlıkların 
değer düşüklüğünün ne şekilde 
hesaplanacağına ilişkin hüküm-
ler düzenlenmemiştir. YFRÇ’de 
ise varlıkların değer düşüklüğü-
ne ilişkin bir bölüme yer verilerek 
değer düşüklüğünün hesaplan-
masına ve muhasebeleştirilme-
sine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

−	 YFRÇ kapsamında belirli bü-
yüklükteki şirketlerin konsolide 
finansal tablo hazırlamaları zo-
runlu kılınmış ve konsolidasyon 
işlemlerine ilişkin esaslar dü-
zenlenmiştir. Ancak MSGUT’lar-
da konsolide finansal tablo ha-
zırlanmasına ilişkin herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır.  
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−	 YFRÇ’de tarımsal faaliyetler yü-
rüten şirketlerin bu faaliyetlerine 
ilişkin muhasebeleştirme ilkele-
rini düzenleyen “Tarımsal Faali-
yetler” bölümüne yer verilmiştir.  
MSUGT’larda tarımsal faaliyetleri 
ayrıca düzenleyen hükümler bu-
lunmamaktadır. 

−	 YFRÇ kapsamında belirli büyük-
lükteki şirketlerin ertelenmiş 
vergi tutarlarını hesaplamaları 
ve finansal tablolarına bu tutar-
ları yansıtmaları gerekmektedir. 
MSGUT’larda ise bu uygulamaya 
ilişkin herhangi bir hüküm bu-
lunmamaktadır.  

III. YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇER-
ÇEVESİ İLE TMS’LER ARASINDAKİ 
FARKLILIKLAR

Bu başlık altında Yerel Finansal Ra-
porlama Çerçevesi (YFRÇ) ile Türkiye Muha-
sebe Standartları (TMS’ler) arasındaki fark-
lılıklar ele alınmıştır. Bu kapsamda YFRÇ’de 
ele alınmayan ancak TMS’lerde düzenlenen 
bölümlere değinilmiş ardından YFRÇ’de yer 
alan bölümlerin TMS’ler ile farkları ortaya 
konulmuştur.

YFRÇ’de Yer Almayan Bölümler

TMS’lerde yer alan aşağıdaki bölüm-
ler YFRÇ kapsamında ele alınmamıştır:

−	 Hisse Bazlı Ödemeler 

−	 Sigorta Sözleşmeleri

−	 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 

Varlıklar ve Durdurulan Faaliyet-
ler

−	 Maden Kaynaklarının Araştırıl-
ması ve Değerlendirilmesi

−	 Faaliyet Bölümleri

−	 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

−	 İlişkili Taraf Açıklamaları

−	 Emeklilik Fayda Planlarında Mu-
hasebeleştirme ve Raporlama

−	 Hisse Başına Kazanç

YFRÇ Bölümleri ile TMS’lerin Karşılaştırıl-
ması

Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar 
Bölümü

Bu bölüm Finansal Raporlamaya İliş-
kin Kavramsal Çerçeve ve TMS 1 Finansal 
Tabloların Sunuluşu’nda yer alan hükümler 
çerçevesinde ele alınmıştır. 

YFRÇ’nin bu bölümü ile Finansal Ra-
porlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve ara-
sındaki temel farklar şu şekildedir:

−	 TMS’de finansal bilginin niteliksel 
özellikleri temel niteliksel özel-
likler ve destekleyici niteliksel 
özellikler olarak ayrılmaktadır. 
Ancak YFRÇ’de bu tür bir ayrım 
yapılmadan finansal bilginin nite-
liksel özelliklerine yer verilmiştir. 

−	 TMS’de destekleyici nitelik-
sel özellikler arasında yer 
alan doğrulanabilirlik ilkesine 
YFRÇ’de yer verilmemiştir. 
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−	 TMS’de tarihi maliyet, cari 
maliyet, gerçekleşebilir değer, 
bugünkü değer olmak üzere 4 
ölçüm esası yer almaktadır. An-
cak YFRÇ’de tarihi maliyet ve 
gerçeğe uygun değer olmak üzere 
iki ölçüm esası açıklanmıştır.  

−	 TMS’de yer alan sermaye ve ser-
mayenin devamlılığı (korunması) 
kavramlarına YFRÇ’de yer ver-
ilmemektedir. 

Bu bölümde yer alan finansal tablola-
rın hazırlanmasına ilişkin ilkeler TMS 1 çer-
çevesinde ele alınmaktadır. Ancak YFRÇ’de 
yer alan finansal tablo formatları AB Direk-
tifinde belirlenen asgari kalemleri içerecek 
şekilde hazırlanmıştır. Finansal tabloların 
sunumu açısından YFRÇ’nin bu bölümü ile 
TMS 1 arasındaki temel farklar şu şekilde-
dir: 

−	 TMS’lerde yer almayan ihtiyatlılık 
ilkesine YFRÇ’de genel finansal 
raporlama ilkeleri kapsamında 
yer verilmiştir. 

−	 Finansal durum tablosunda 
varlık ve yükümlülüklerin sunu-
muna ilişkin TMS 1’de öngörülen 
likidite esası YFRÇ’de benimsen-
memiştir. 

−	 Kar veya zarar tablosunun sunu-
munda TMS’de yer alan diğer 
kapsamlı gelirin sunumuna 
YFRÇ’de yer verilmemiştir. 

−	 Kar veya zarar tablosunda TMS’de 
öngörülen çeşit esası YFRÇ’de 
benimsenmemiştir.

Nakit Akış Tablosu Bölümü

Bu bölüm TMS 7 Nakit Akış 
Tablolarında yer alan nakit akış tablosunun 
sunumuna ilişkin hükümler çerçevesinde 
ele alınmıştır ve bu bölüm TMS 7 ile tam ola-
rak uyumluluk göstermektedir. 

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminle-
rinde Değişiklikler ve Hatalar Bölümü 

Bu bölüm TMS 8 Muhasebe Politika-
ları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler 
ve Hatalar’da yer alan hükümler çerçevesin-
de ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 8’in hü-
kümleri uygunluk göstermekle birlikte TMS 
8’de daha uygun ve güvenilir bir sunum sağ-
layacak bir muhasebe politikası değişikliği 
isteğe bağlı olarak uygulanırken, YFRÇ’de 
bu değişiklik zorunlu tutulmuştur.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar  
Bölümü

Bu bölüm TMS 10 Raporlama Döne-
minden Sonraki Olaylar’da yer alan hüküm-
ler çerçevesinde ele alınmıştır ve bu bölüm 
TMS 10 ile tam olarak uyumluluk göster-
mektedir. 

Hasılat Bölümü

Bu bölüm TMS 18 Hasılat ve TMS 11 
İnşaat Sözleşmelerinde yer alan hükümler 
çerçevesinde ele alınmıştır. YFRÇ’nin bu bö-
lümü ile TMS 18 arasındaki temel fark vadeli 
satışlardaki vade farkının ayrıştırılmasında 
ortaya çıkmaktadır. TMS 18 satışlardaki vade 
farkının hasılattan ayrıştırılarak muhasebe-
leştirilmesini öngörürken YFRÇ’de hasılat 
vade farkını içerecek şekilde kayda alın-
maktadır. Hasılat bölümünün TMS 18 Hası-
lat standardından en nemli farkı bu olmakla 
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birlikte 2016 yılında yayımlanması planla-
nan ve 2018 yılından itibaren zorunlu ola-
rak uygulanacak olan IFRS 15 Müşteri Söz-
leşmelerinden Hasılat standardının 63 üncü 
paragrafında aşağıdaki hüküm yer almakta-
dır.“Kolaylaştırıcı bir uygulama olarak işletme, 
sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt 
ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile müş-
terinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği 
tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha 
az olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt 
edilen bedelde önemli bir finansman bileşeni-
nin etkisi için düzeltme yapmak zorunda de-
ğildir.” Dolayısıyla IFRS 15 standardının söz 
konusu uygulamasında yararlanacak olan 
işletmeler ile YFRÇ’yi uygulayacak işletme-
ler arasında vadeli satışlar açısından önemli 
bir fark olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Stoklar Bölümü

Bu bölüm TMS 2 Stoklar’da yer alan 
hükümler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu 
bölüm ile TMS 2 arasındaki temel farklar şu 
şekildedir: 

−	 TMS 2 uyarınca sabit ve değişken 
üretim giderlerinin normal mali-
yet yöntemi kullanılarak dağıtıl-
ması öngörülürken YFRÇ kapsa-
mında tam maliyet yöntemi veya 
normal maliyet yöntemlerinden 
biri kullanılabilmektedir. 

−	 TMS 2 kapsamında vadeli olarak 
alınmış bir stok için peşin fiyat ile 
vadeli fiyat arasında ortaya çıkan 
vade farkı maliyetten ayrıştırıla-
rak gider olarak kayda alınmak-
tadır. YFRÇ kapsamında ise söz 
konusu vade farkı stokun maliye-
tine eklenmektedir. 

−	 TMS 23 borçlanma maliyetleri 
uyarınca bir stokun özellikli varlık 
niteliğini taşıması durumunda bu 
stoka ilişkin borçlanma maliyet-
leri varlığın maliyetine dâhil edil-
mektedir. YFRÇ’de ise inşası ya 
da üretilmesi 1 yıldan daha uzun 
süren stoklar için kullanılan kre-
diler nedeniyle bu stokların satışa 
hazır hale getirildiği tarihe kadar 
katlanılan finansman giderleri ve 
kur farklarının stokların maliyeti-
ne dâhil edilmesi öngörülmekte-
dir.

Tarımsal Faaliyetler Bölümü

Bu bölüm TMS 41 Tarımsal Faaliyet-
ler’de yer alan hükümler çerçevesinde ele 
alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 41 arasındaki 
temel farklar şu şekildedir:

−	 TMS 41 kapsamında canlı varlık-
lar gerçeğe uygun değerin güve-
nilir olarak ölçülemediği durum-
larda ilk kayda almada maliyet 
bedeli ile; gerçeğe uygun değe-
rin güvenilir olarak ölçülebildiği 
durumlarda ise gerçeğe uygun 
değerlerinden satış maliyetleri 
düşülmek suretiyle ölçülmekte-
dir. YFRÇ’de ise canlı varlıkların 
ölçümünde maliyet yöntemi veya 
gerçeğe uygun değer yöntemle-
rinden biri kullanılabilmektedir.

−	 TMS’ler kapsamında taşıyıcı bit-
kiler maddi duran varlık olarak 
dikkate alınırken YFRÇ açısın-
dan bu bitkiler canlı varlık olarak 
değerlendirilerek Tarımsal Faa-
liyetler Bölümü uyarınca kayda 
alınmaktadır. 
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Finansal Araçlar ve Özkaynaklar Bölümü

Bu bölüm; TMS 32 Finansal Araçlar: 
Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muha-
sebeleştirme ve Ölçme ve TFRS 7 Finansal 
Araçlar: Açıklamalar’da yer alan hüküm-
ler çerçevesinde ele alınmıştır. Bunun yanı 
sıra bu bölüm işletmenin ihraç ettiği kendi 
özkaynak araçlarının kayda alınmasına iliş-
kin hükümleri de içermektedir. Bu bölüm ile 
söz konusu TMS’ler arasındaki temel farklar 
şu şekildedir:

−	 TMS 39’da finansal varlıkların 
ölçümüne ilişkin; gerçeğe uygun 
değer farkı kar veya zarara yansı-
tılan, vadeye kadar elde tutulacak 
yatırımlar, kredi ve alacaklar ve 
satılmaya hazır finansal varlıklar 
olmak üzere dört sınıf bulunmak-
tadır. YFRÇ kapsamında ise fi-
nansal araçların ölçümüne ilişkin 
sınıflandırma şu şekildedir: ticari 
ve diğer alacaklar ile ticari ve di-
ğer borçlar, borçlanma araçları, 
özkaynağa dayalı finansal varlık-
lar, diğer finansal araçlar. 

−	 YFRÇ kapsamında alacak ve 
borçlar mukayyet değeri üze-
rinden gösterilmekte ve rees-
kont işlemine tabi tutulmaktadır. 
TMS 39 kapsamında ise 
bunlar itfa edilmiş maliyetiyle 
değerlenmektedir.

−	 YFRÇ uyarınca faiz unsuru içe-
ren finansal varlık ve borçlar, 
borçlanma araçları olarak nite-
lendirilerek itfa edilmiş maliyeti 
üzerinden ölçülmektedir. TMS 39 
kapsamında ise faiz içeren bir fi-

nansal varlık ilgili olduğu değer-
leme sınıfına göre farklı şekilde 
ölçülmekte ve kayda alınmakta-
dır. 

−	 YFRÇ uyarınca özkaynağa daya-
lı finansal varlıklardan piyasa-
da işlem görenler piyasa değeri 
üzerinden, piyasada işlem gör-
meyenler ise maliyet değeri üze-
rinden değerlenmektedir. TMS 39 
kapsamında ise özkaynağa dayalı 
finansal araçlar gerçeğe uygun 
değer farkı kar veya zarara yansı-
tılan olarak veya satılmaya hazır 
finansal araç olarak sınıflanmak-
ta ve bu sınıflamalara göre kayda 
alınmaktadır.  

−	 YFRÇ uyarınca finansal borçlar 
borçlanma araçları kapsamın-
da değerlendirilerek itfa edilmiş 
maliyetiyle ölçülmektedir. TMS 
39 kapsamında ise finansal borç-
lar itfa edilmiş maliyetiyle veya 
gerçeğe uygun değeri üzerinden 
ölçülebilmektedir.

−	 TMS 39’da düzenlenen finansal 
riskten korunma muhasebesi-
ne ilişkin hükümler YFRÇ’de ele 
alınmamaktadır. 

İştiraklerdeki Yatırımlar Bölümü ve İş 
Ortaklıklarındaki Yatırımlar Bölümü

Bu bölüm TMS 28 İştirak ve İş Or-
taklıklarındaki Yatırımlar ve TMS 27 Birey-
sel Finansal Tablolar’da yer alan hükümler 
çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile 
söz konusu TMS’ler arasındaki temel fark 
iştiraklerin ve iş ortaklıklarının konsolide 
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olmayan finansal tablolara yansıtılmasın-
da ortaya çıkmaktadır. TMS 27 uyarınca bi-
reysel finansal tablo hazırlamakla yükümlü 
olan işletmeler iştiraklerini ve iş ortaklıkla-
rını maliyet yöntemine, gerçeğe uygun değer 
yöntemine veya özkaynak yöntemine göre 
ölçebilmektedirler. YFRÇ’de ise konsolide 
olmayan finansal tablolarda iştiraklerin ve 
iş ortaklıklarının maliyet yöntemine göre 
ölçülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, iştirak ve müştereken kont-
rol edilen işletmelerin büyük işletmeler 
tarafından özkaynak yöntemi uygulanarak 
muhasebeleştirilmesi sırasında, TMS’lerden 
farklı olarak bu işletmelerin edinim tarihin-
deki tanımlanabilir varlık ve yükümlülükle-
rini belirlemesi ve bunların gerçeğe uygun 
değerini tespit etmeleri gerekmemektedir. 
YFRÇ’de özkaynak yöntemi uygulanırken 
şerefiyenin ya da negatif şerefiyenin he-
saplanması sırasında bu işletmelerin ken-
di finansal tablolarında yer alan varlık ve 
yükümlülükler, yine bu tablolardaki defter 
değerleri üzerinden dikkate alınabilecektir. 
Bununla birlikte, isteyen işletmelerin iştirak 
veya müştereken kontrol edilen işletmelerin 
edinim tarihi itibarıyla kendi finansal tablo-
larında yer alan varlık ve yükümlülüklerinin 
gerçeğe uygun değerini tespit ederek şere-
fiye ya da negatif tutarını hesaplamalarına 
izin verilmiştir. Bu şekilde bir düzenlemenin 
sonucu olarak ayrıca işletmelerin, iştirakin 
dönem net kârındaki (veya zararındaki) ve 
cari dönemlerde özkaynaklarda kaydettiği 
kazanç veya kayıplarındaki payını hesap-
larken bu varlık ve yükümlülüklere ilişkin 
gelir ve giderleri bunların edinim tarihin-
deki gerçeğe uygun değerlerini esas ala-
rak belirlemesine gerek olmayacak, doğru-
dan iştirakin kendi finansal tablolarında yer 

alan dönem net kârı (veya zararı) tutarını ve 
özkaynaklarda kaydettiği kazanç veya kayıp 
tutarını dikkate alabileceklerdir.

Maddi Duran Varlıklar Bölümü

Bu bölüm TMS 16 Maddi Duran Var-
lıklar’da yer alan hükümler çerçevesinde ele 
alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 16 arasındaki 
temel fark şu şekildedir:

−	 TMS 16 kapsamında vadeli olarak 
alınmış bir MDV için peşin fiyat ile 
vadeli fiyat arasında ortaya çıkan 
vade farkı maliyetten ayrıştırıla-
rak gider olarak kayda alınmak-
tadır. YFRÇ kapsamında ise söz 
konusu vade farkı varlığın mali-
yetine eklenmektedir. 

−	 TMS 23 borçlanma maliyetleri 
uyarınca bir maddi duran varlığın 
özellikli varlık niteliğini taşıma-
sı durumunda bu varlığa ilişkin 
borçlanma maliyetleri varlığın 
maliyetine dâhil edilmektedir. 
YFRÇ’de ise varlığın elde edil-
mesinde, inşasında ya da üretil-
mesinde kullanılan krediler ne-
deniyle bu varlıkların amaçlanan 
kullanıma hazır hale getirildiği 
tarihe kadar katlanılan kur fark-
ları dâhil finansman giderlerinin 
varlığın maliyetine dâhil edilmesi 
öngörülmüştür.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bölümü

Bu bölüm TMS 40 Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller’de yer alan hükümler çer-
çevesinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 
40 arasındaki temel fark şu şekildedir:
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TMS 40’ta yatırım amaçlı gayri-
menkuller ilk kayda almada maliyet değe-
ri üzerinden; sonraki ölçümlerinde ise bir 
muhasebe politikası tercihi olarak maliyet 
yöntemine veya gerçeğe uygun değer yön-
temine göre kayda alınmaktadır. YFRÇ’de 
ise yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçüm 
ve kayda alınması için iki alternatif kaleme 
alınmıştır. İlk alternatife göre yatırım amaçlı 
gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Bö-
lümü kapsamında ilk kayda almadan sonra 
maliyet veya yeniden değerleme yöntemle-
rinden biri seçilerek ölçülecektir. 

YFRÇ’de yer alan diğer alternatife 
göre ise; bu varlıkların sonraki ölçümlerine 
ilişkin iki farklı alternatif kaleme alınmıştır. 
Bu alternatiflerden ilki yatırım amaçlı gayri-
menkulün gerçeğe uygun değerinin aşırı bir 
maliyet veya çabaya katlanılmadan ölçümü 
söz konusu olmadıkça sonraki ölçümlerinin 
gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmasını 
öngörmektedir. İkinci alternatifte ise, yatı-
rım amaçlı gayrimenkullerin sonraki ölçüm-
lerinde muhasebe politikası tercihi olarak 
maliyet yöntemi veya gerçeğe uygun değer 
yöntemlerinden biri kullanılabilmektedir. 

YFRÇ’de kaleme alınana her iki alter-
natif yöntemde de yatırım amaçlı gayrimen-
kullerin finansal durum tablosunda maddi 
duran varlıklardan ayrı olarak raporlanması 
gerekmektedir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Bölümü

Bu bölüm TMS 38 Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar’da yer alan hükümler çerçe-
vesinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 38 
arasındaki temel farklar şu şekildedir:

−	 TMS 38’de maddi olmayan duran 

varlıkların sonraki ölçümünde 
işletmeler muhasebe politikası 
tercihi olarak maliyet modelini 
veya yeniden değerleme modelini 
kullanabilmektedir. YFRÇ’de ise 
maddi olmayan duran varlıkların 
sonraki ölçümü de maliyet yönte-
mine göre yapılmaktadır.

−	 TMS 38’de yararlı ömrü belirle-
nemeyen maddi olmayan duran 
varlıklar itfaya tabi tutulmazken; 
YFRÇ’de yararlı ömrü belirlene-
meyen geliştirme giderleri AB 
Muhasebe Direktifine uygun ola-
rak beş yılda itfa edilmektedir.

−	 TMS 23 borçlanma maliyetle-
ri uyarınca bir maddi olmayan 
duran varlığın özellikli varlık ni-
teliğini taşıması durumunda bu 
varlığa ilişkin borçlanma maliyet-
leri varlığın maliyetine dâhil edil-
mektedir. YFRÇ’de ise işletme 
içi oluşturulan maddi olmayan 
duran varlığın oluşturulması ve 
üretilmesinde kullanılan krediler 
nedeniyle bu varlıkların amaçla-
nan kullanıma hazır hale getiril-
diği tarihe kadar katlanılan kur 
farkları dâhil finansman giderleri 
varlığın maliyetine dâhil edilmek-
tedir.

Kiralama İşlemleri Bölümü

Bu bölüm TMS 17 Kiralama 
İşlemleri’nde yer alan hükümler çerçe-
vesinde ele alınmıştır. TMS 17 ile YFRÇ 
arasında, bir kiralama işleminin finansal 
kiralama veya faaliyet kiralaması olarak sı-
nıflandırılmasında kullanılacak kriterlere 
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ilişki temel bir fark bulunmaktadır. YFR-
Ç’de, VUK’da düzenlenmiş bulunan ve TMS 
17 ile örtüşmekle birlikte daha somut hale 
getirilmiş kriterlere yer verilmiştir.

Teşvik ve Yardımlar Bölümü

Bu bölümde TMS 20 Devlet Teş-
viklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet 
Yardımlarının Açıklaması’da yer alan hü-
kümler çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak 
YFRÇ’nin bu bölümünde TMS 20 hükümle-
ri yerine KOBİ TFRS’nin hükümleri temel 
alınmıştır. Bu kapsamda bu bölüm ile TMS 
20 arasındaki temel farklar şu şekildedir:

−	 TMS 20, devlet teşviklerinin mu-
hasebeleştirilmesiyle ilgili ge-
lir ve sermaye yaklaşımı olmak 
üzere iki seçenek sunmaktadır. 
YFRÇ’de ise devlet teşviklerinin 
muhasebeleştirilmesinde ise 
performans modeli olmak üzere 
tek seçenek sunulmaktadır.

−	 TMS 20 uyarınca devlet teş-
vikleri, elde edilmesi için ge-
rekli koşulların işletme tara-
fından yerine getirileceğine 
ve teşviğin işletme tarafından 
elde edileceğine dair makul bir 
güvence oluşmadan finansal 
tablolara yansıtılamamaktadır. 
YFRÇ’ye göre ise teşviğe hak ka-
zanılmasını sağlayan şartlar tam 
olarak karşılanmadan devlet teş-
vikleri finansal tablolara yansıtı-
lamamaktadır.

−	 TMS 20 uyarınca devlet teşvikle-
rinin, bu teşviklerle karşılanma-
sı amaçlanan maliyetlerin gider 

olarak muhasebeleştirildiği dö-
nemler boyunca sistematik şe-
kilde kâr veya zarara yansıtılması 
gerekmektedir. YFRÇ’de ise dev-
let teşvikleri teşviğe hak kazanıl-
masını sağlayan koşulların sağ-
lanması durumunda doğrudan 
kâr veya zarara yansıtılmaktadır. 
Dolayısıyla teşviklerle karşılan-
ması sağlanan maliyetlerin gi-
der olarak muhasebeleştirilip 
muhasebeleştirilmemesine bağlı 
olmaksızın şartlar sağlandığında 
devlet teşvikleri kâr veya zarara 
yansıtılmaktadır.

−	 TMS 20’de parasal olmayan bir 
teşviği alan işletmeye, varlığı ve 
teşviği nominal değeri üzerinden 
(genelde sıfırdır) veya parasal ol-
mayan devlet teşviğininin gerçe-
ğe uygun değeri üzerinden ölçme 
konusunda izin verilmektedir. 
YFRÇ’de ise parasal olmayan 
devlet teşvikleri dâhil tüm devlet 
teşviklerinin alınan veya alınacak 
varlığın gerçeğe uygun değeri 
üzerinden ölçülmesi gerekmek-
tedir. YFRÇ’de teşvikle bağlantılı 
varlıkların muhasebeleştirilme-
sine ve ölçümüne ilişkin herhan-
gi bir hüküm bulunmamaktadır. 
Söz konusu varlıklar, kapsamı-
na girdiği YFRÇ’nin ilgili bölümü 
(örneğin Maddi Duran Varlıklar 
Bölümü, Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar Bölümü) uyarınca kayda 
alınıp ölçülmektedir. 

−	 Ayrıca, TMS 20’den farklı olarak 
YFRÇ’de devlet dışındaki diğer 
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üçüncü taraflarca sağlanan aynı 
tür teşvik ve yardımlara da bu 
bölümün kıyasen uygulanacağı 
açıkça belirtilerek bu teşvik ve 
yardımlar da kapsama alınmıştır.

Borçlanma Maliyetleri Bölümü

Bu bölüm TMS 23 Borçlanma Mali-
yetleri’nde yer alan hükümler çerçevesinde 
ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 23 arasın-
daki temel fark şu şekildedir:

TMS 23’te özellikli varlık tanımı ya-
pılarak, bu varlıkların elde edilmesi, inşası 
veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen 
borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi 
öngörülmüştür. YRFÇ’de ise özellikli var-
lık tanımı yapılmamakta ancak inşası ya da 
üretilmesi 1 yıldan daha uzun süren stoklar 
ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkla-
rın amaçlanan kullanıma hazır hale getiril-
diği tarihe kadar katlanılan kur farkları dâhil 
finansman giderlerinin varlığın maliyetine 
dâhil edilmesi öngörülmüştür. 

Varlıklarda Değer Düşüklüğü Bölümü

Bu bölüm TMS 36 Varlıklarda Değer 
Düşüklüğünde yer alan hükümler çerçeve-
sinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 36 
arasındaki temek fark şerefiye değer düşük-
lüğü ayrılmasında ortaya çıkmaktadır. TMS 
36 uyarınca şerefiye için değer düşüklüğü 
testi yıllık olarak yapılmaktayken, YFRÇ’de 
şerefiyeye değer düşüklüğü ayrılması öngö-
rülmemektedir.  

 
 
 
 

Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Koşullu 
Borçlar Bölümü

Bu bölüm TMS 37 Karşılıklar, Koşullu 
Borçlar ve Koşullu Varlıklarda yer alan hü-
kümler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bö-
lüm ile TMS 37 arasındaki temel farklar şu 
şekildedir:

−	 Kıdem tazminatı karşılıkları di-
ğer karşılıklardan farklı olarak 
TMS 37 kapsamında değil TMS 
19 Çalışanlara Sağlanan Fayda 
standardında ele alınmaktadır. 
YFRÇ’nin bu bölümünde kıdem 
tazminatı karşılığına yer verilerek 
TMS 19’da belirlenen yöntemden 
daha sade bir yöntemle kıdem 
tazminatı karşılığının hesaplan-
ması öngörülmüştür

−	 TMS 37 kapsamında karşılıklar, 
yükümlülüğün yerine getirilmesi 
için gereken tutarın bugünkü de-
ğeri üzerinden hesaplanmakta-
dır. YFRÇ’de ise karşılıkların bu-
günkü değer üzerinden ölçümü 
isteğe bağlı olarak uygulanmak-
tadır. 

Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler Bö-
lümü

Bu bölüm, TMS 21 Kur Değişiminin 
Etkileri’nde yer alan hükümler çerçevesinde 
ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 21 arasın-
daki temel fark şu şekildedir:

TMS 21’de yurt dışındaki bağlı ortak-
lık, iştirak ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar-
dan kaynaklanan ve özkaynaklarda izlenen 
kümülatif kur farkı kazanç ve kayıpları, bu 
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yatırımların elden çıkarılması durumunda 
yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak 
kâr veya zarara yansıtılmaktadır. YFRÇ’de 
ise bu yatırımların elden çıkarılmasından 
kaynaklanan kümülatif kur farkı kazanç ve 
kayıpları, kâr veya zarara yansıtılmadan, 
özkaynaklarda “Geçmiş Yıllar Kârları/Zarar-
ları”nda izlenmektedir.

İşletme Birleşmeleri Bölümü

Bu bölüm, TFRS 3 İşletme 
Birleşmelerinde yer alan hükümler çerçe-
vesinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile TFRS 3 
arasındaki temel farklar şu şekildedir:

−	 TFRS 3 uyarınca işletme tanımına 
girmeyen varlık grubu edinimleri, 
ortak kontrole tabi işletmelerin 
birleşmeleri ve iş ortaklıklarının 
oluşmasına ilişki işlemler stan-
dardın kapsamı dışında tutul-
muştur. YFRÇ’de ise TFRS 3’te 
sayılan işlemlerin yanı sıra, kon-
solide finansal tablo hazırlama-
yan işletmelerin bağlı ortaklık 
edinimleri de işletme birleşmesi 
işlemleri kapsamı dışında tutul-
muştur.

−	 TFRS 3’te işletme birleşmeleri-
nin maliyeti belirlenirken, işletme 
birleşmesiyle doğrudan bağlantı-
lı maliyetler gider olarak kâr veya 
zarara yansıtılmaktadır. YFRÇ’de 
ise işletme birleşmesiyle doğru-
dan bağlantılı maliyetler, işletme 
birleşmesi maliyetine dâhil edil-
mektedir.

−	 TFRS 3 uyarınca edinen işletme, 
edinilen tanımlanabilir varlıkları 

ve üstlendiği tanımlanabilir borç-
ları birleşme tarihindeki gerçeğe 
uygun değerleri ile ölçmektedir. 
YFRÇ kapsamında birleşme tari-
hi itibarıyla edinilen işletmenin fi-
nansal tablolarında yer alan var-
lık ve yükümlülükler, güvenilir bir 
şekilde ölçülebiliyorsa birleşme 
tarihindeki gerçeğe uygun değeri 
üzerinden aksi halde edinilen iş-
letmenin birleşme tarihi itibarıy-
la finansal tablolarında yer alan 
defter değerleri üzerinden kayda 
alınmaktadır.

−	 TFRS 3’te işletme birleşmesi 
kapsamında ortaya çıkan şerefiye 
itfa edilmemektedir. YRFÇ’de ise 
işletme birleşmesi kapsamında 
ortaya çıkan şerefiyenin yararlı 
ömrünün belirlenememesi duru-
munda KOBİ TFRS ile AB Direk-
tifine uygun olarak 10 yılda itfa 
edileceği öngörülmüştür.

−	 TFRS 3’te koşullu bedelin bir-
leşme tarihindeki gerçeğe uy-
gun değeri işletme birleşmesi 
için transfer edilen bedele dâhil 
edilmektedir. YFRÇ’de ise koşul-
lu bedelin transfer edilen bedele 
dâhil edilebilmesi için koşullu be-
delin oluşmasına neden olan ko-
şul veya olayların gerçekleşmesi-
nin muhtemel olması ve koşullu 
bedel tutarının güvenilir bir şekil-
de ölçülebilmesi gerekmektedir.
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Konsolide Finansal Tablolar Bölümü

Bu bölüm TFRS 10 Konsolide Finan-
sal Tablolar ve TMS 27 Bireysel Finansal Tab-
lolar’da yer alan hükümler çerçevesinde ele 
alınmıştır. Bu bölüm ile söz konusu TMS’ler 
arasındaki temel farklar şu şekildedir:

−	 YFRÇ’ye göre büyük işletmeler 
dışındaki işletmeler konsolide 
finansal tablo düzenlemek zo-
runda değildir ancak isteğe bağlı 
olarak konsolide finansal tablola-
rını hazırlayabilmektedir. 

−	 YFRÇ’de TFRS 10’dan farklı ola-
rak bazı bağlı ortaklıkların kon-
solidasyon kapsamı dışında tu-
tulabileceği belirtilmektedir. Bu 
çerçevede AB Direktifinde yer 
alan hükümlerle uyumlu olarak 
YFRÇ’de önemsiz olarak nitelen-
dirilen bağlı ortaklıkların söz ko-
nusu olması, konsolidasyon için 
gerekli olan bilgilerin aşırı maliyet 
ve çabaya katlanmadan elde 
edilememesi, bağlı ortaklığının 
varlıkları veya yönetimi 
üzerindeki hakların kısıtlanmış 
olması veya bağlı ortaklığın bir 
yıl içinde elden çıkarılmasının 
amaçlanması durumlarında bu 
bağlı ortaklıkların konsolidasyon 
kapsamına dahil edilmemesi 
öngörülmektedir. 

−	 YFRÇ uyarınca bireysel finan-
sal tablolarda bağlı ortaklıklar 
maliyet yöntemi uygulanarak öl-
çülmektedir. TMS 27 kapsamın-
da ise bağlı ortaklık yatırımları 
maliyet bedeli, TMS 39 uyarınca 

veya özkaynak yöntemlerinden 
biri kullanılarak bireysel finansal 
tablolara yansıtılmaktadır.

−	 TFRS 10 kapsamında yatırım iş-
letmelerinin konsolide finansal 
tablolar düzenlememesine yö-
nelik bir muafiyet tanınmaktadır. 
Ancak YFRÇ’de yatırım işletme-
lerinin YFRÇ’nin uygulama kap-
samında yer almayacakları dik-
kate alınarak bu muafiyete yer 
verilmemiştir.

Kurum Kazancı Üzerinden Alınan Vergiler 
Bölümü

Bu bölüm TMS 12 Gelir Vergileri’nde 
yer alan hükümler çerçevesinde ele alınmış-
tır. YFRÇ’nin bu bölümü kapsamında büyük 
işletme dışında kalan işletmelerin ertelen-
miş vergi tutarını hesaplaması gerekme-
mekte; büyük işletmelerin ise ertelenmiş 
vergi tutarını hesaplamaları zorunlu tutul-
maktadır. Bunun yanı sıra bu bölüm ile TMS 
12 arasındaki temel fark ertelenmiş vergi tu-
tarının hesaplanma yönteminde ortaya çık-
maktadır. TMS 12 kapsamında ertelenmiş 
verginin hesaplanması için varlık ve borçla-
rın vergiye esas değer ile muhasebe değeri 
arasındaki geçici farklar dikkate alınırken, 
YFRÇ’de vergiye tabi kar ile muhasebe karı 
arasındaki zamanlama farkları üzerinden 
ertelenmiş vergi hesaplanmaktadır. 

Dipnotlar Bölümü

Bu bölüm finansal tablo dipnotları-
nın sunumuna ilişkin genel ilkeleri düzen-
lemekte ve diğer bölümlerde öngörülenlere 
ilave olarak dipnotlarda yapılması gereken 
açıklamaları belirlemektedir. Bu çerçevede 
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AB direktifinde asgari olarak açıklanması 
öngörülen dipnotlara bu bölüm kapsamında 
yer verilmiştir.

Geçiş Hükümleri Bölümü

Bu bölüm TFRS 1 Türkiye Finansal 
Raporlama Standartlarının İlk Uygulama-
sı’nda yer alan hükümler çerçevesinde ele 
alınmıştır. Bu bölüm ile TFRS 1 arasındaki 
temel farklar şu şekildedir:

−	 TFRS 1 kapsamında TFRS’lerin 
ilk kez uygulandığı finansal tab-
lolar, sunulan tüm tablolar için 
karşılaştırmalı bilgiye yer vere-
cek şekilde, en az üç finansal 
durum tablosunu, iki kapsamlı 
gelir tablosunu, iki bireysel gelir 
tablosunu (sunulması durumun-
da), iki nakit akış tablosunu, iki 
özkaynaklar değişim tablosunu 
ve ilgili dipnotları içermektedir. 
Ancak bu bölüm uyarınca geçiş 
yapan bir işletmenin geçmiş dö-
nem veya dönemlere ait karşılaş-
tırmalı finansal tablolarını hazır-
laması zorunlu tutulmamakta; 
sadece cari hesap dönemine ait 
finansal tablolarını ve cari he-
sap döneminin başlangıcına ait 
finansal durum tablosunu (açılış 
finansal durum tablosunu) dü-
zenlemesi öngörülmektedir.

−	 TFRS 1 kapsamında geçiş finan-
sal tablolarında ertelenmiş vergi-
nin kayda alınmamasına yönelik 
bir muafiyet bulunmamaktadır. 
Ancak bu bölüm uyarınca erte-
lenmiş verginin geçiş tarihinden 
itibaren ileriye yönelik finansal 

tablolara alınması öngörülmek-
tedir.

IV. SONUÇ

Ülkemizde TMS uygulama 
kapsamının bağımsız denetim kapsamıyla 
eşdeğer bir şekilde belirlenmesi, sonraki 
yıllarda bağımsız denetimin kapsamının 
kademeli olarak artırılması hedefinin 
gerçekleştirilmesiyle, TMS uygulama 
kapsamının da aynı ölçüde genişlemesine 
ve belirli büyüklüğün altındaki çok sayıda 
işletmenin TMS’leri uygulamalarına yol aç-
mıştır. Ancak kaspam genişledikçe nispeten 
daha küçük işletmelerin kapsama dahil ol-
ması bu işletmeleri kendileri için ağır olan 
bir standart setini uygulamak zorunda bı-
rakmıştır.

AB ve diğer gelişmiş ülke uygulamala-
rına bakıldığında ise UFRS uygulama kapsa-
mının sadece borsaya kote olan işletmeler-
le sınırlandırıldığı ve borsaya kote olmayan 
farklı büyüklükteki işletmeler için UFRS’le-
re kıyasla uygulanması daha az maliyetli 
ve daha basit olan finansal raporlama 
çerçeveleri oluşturulduğu görülmektedir. 

Bu nedenle, Kurumumuz da 2014 
yılında TMS uygulama kapsamını bağım-
sız denetim kapsamından ayrıştırmıştır. 
Diğer ülke uygulamaları gibi TMS uygu-
lama kapsamını genel olarak KAYİK’lerle 
sınırlandırmıştır. Bunun yanı sıra, KAYİK’ler 
dışında kalan işletmelerin de isteğe bağlı 
olarak TMS uygulamalarına izin verilmiştir. 
TMS uygulamayan işletmelerin ise Kurum 
tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar 
yürürlükteki mevzuatı uygulamalarına 
karar verilmiştir. Söz konusu karar, Avrupa 
Birliğinin küçük ölçekteki işletmelerin 
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uygulayacakları finansal raporlama ilkelerini 
basitleştirmesi çalışmalarıyla uyumludur. 

Taslak Metni hazır olan Yerel Finan-
sal raporlama Standartları (YFRÇ) yürürlü-
ğe girdiğinde ülkemizde bağımsız denetime 
tabi olup TMS uygulamayan işletmelerin 
münferit ve konsolide finansal tablolarının 
hazırlanmasında uygulanan geçerli finan-
sal raporlama çerçevesi olacaktır. Başka bir 
ifadeyle YFRÇ, bağımsız denetime tabi olup 
tam set Türkiye Muhasebe Standartlarını 
uygulamayan işletmelerin finansal tablola-
rında uygulayacakları finansal raporlama 
çerçevesi olacaktır. Böylelikle, işletmelerin 
büyüklüğü ile finansal tablo kullanıcılarının 
ihtiyaçlarına uygun olarak, gerçeğe uygun 
sunum sağlayan kaliteli ve anlaşılabilir fi-
nansal tabloların oluşması sağlanacaktır.

TMS’lerin de bir cüzünü teşkil edecek 
olan yeni setle, finansal raporlama ilkeleri 
ve ölçüm esaslarının TFRS’yle uyumluluğu 
(MSUGT’a göre) artırılacaktır. Aynı zamanda 
KOBİ’ler daha kolay finansal raporlama il-
kelerine tabi tutularak faydasını maliyetini 
aşan bir raporlama sistmetaiği kurulmuş 
olacaktır. Yapılan çalışmalar, AB’nin “IFRS 
for SME”yi KOBİ’ler için ağır ve maliyetli bul-
masıyla benzerdir. Zira, “IFRS for SME”de 
IASB tarafından revizyona tabi tutulması bir 
anlamda KOBİ’ler için daha kolay, uygulana-
bilir ve aynı zamanda anlaşılabilir, gerçeğe 
uygun ve kaliteli sunum sağlayan bir finan-
sal raporlama ilkelerinin gerekli olduğunu 
ortaya koymaktadır.
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