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Kıymetli Okuyucu,

Muhasebe ve Denetim Dünyası dergimizin 

ikincisi sayısı ile karşınızdayız. İlk sayımızın 

yayınlanması sonrasında gerek meslek per-

sonelimizin gerekse bağımsız denetim cami-

asının olumlu değerlendirmeleri çerçevesin-

de yeni sayımızın içeriğini oluşturduk. 

Bu sayımızda, sizler için seçtiğimiz makaleler yine muhase-

be ve denetim alanı ile alakalı önemli hususlara ilişkin olarak 

değerli bilgiler sunuyor. Özellikle güncel konulardan kur fark-

larının finansal tablolar üzerine etkileri ile BIST 30’un maddi 

duran varlıklar açısından analizi makalelerimiz sizlere önemli 

bilgiler sunmaktadır. 

Mesleki gelişimimize ve literatüre katkı sağlayacağına inan-

dığımız Muhasebe ve Denetim Dünyası Dergimize katkılarınızı 

bekler yaklaşan Ramazan Bayramının ülkemize ve dünyaya 

huzur, mutluluk ve yeni ufuklar getirmesini temenni ederim.

Veysel PEKUZ



Dergide yer alan makalelerin her hakkı Kamu Gözeti mi Kurumu Uzmanları Derneğine aitti  r. Makaleler kaynak 
gösterilerek kullanılabilir. Makalelerde yer alan görüşler yazarların kendilerine ait görüşler olup Kamu Göze-
ti mi Kurumu’nun veya Kamu Gözeti mi Kurumu Uzmanları Derneği’nin resmi görüşü olarak kabul edilemez. 
Makaleler dolayısı ile doğabilecek hukuki ihti lafl arda muhatap makale yazarıdır. 
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AB DENETİM REFORMU

Aziz DOĞAN – Kurul Üyesi

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Finansal krizden hemen sonra Mayıs 2006’da 

AB tarafından kabul edilen 2006/43/EC sa-

yılı denetim direktifi, finansal sistemi istikra-

ra kavuşturmaya yönelik acil gereksinimlere 

odaklandığından denetim fonksiyonunun nasıl 

güçlendirileceği hususunda yeterli gayret gös-

terilmemiştir. 2008 yılındaki finansal krizden 

sonra, şirketlerin finansal tablolarına olan ya-

tırımcı güveninin tekrar sağlanmasına acil bir 

gereksinim olduğundan, Avrupa Komisyonu 

denetçi bağımsızlığını güçlendirmek için 2010 

yılında mevzuat çalışmalarını başlatmıştır. 

2006/43/EC sayılı direktifte değişiklikler yapı-

larak ve Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş-

lar’ın (KAYİK) denetimiyle ilgili 537/2014 sayılı 

yeni bir tüzük kabul edilerek, AB tarafından Ni-

san 2014’de gerçekleştirilen denetim reformu, 

denetimde tek bir Avrupa Pazarı oluşturulma-

sının temellerini atmıştır. Söz konusu reform; 

hem kurumsal yönetimi, denetçi yeterliliğini 

ve denetim kalitesini güçlendirerek, hem de 

denetim sürecinde yer alan ana paydaşların 

bağımsızlığını artırarak Avrupa şirketlerinin 

özellikle de KAYİK’lerin denetlenmiş finan-

sal tablolarına olan yatırımcı güvenini tekrar 

sağlamayı amaçlamıştır. Bu çalışma Nisan 

2014’de Avrupa Parlamentosu tarafından ka-

bul edilen denetim reformuyla ilgili değişiklik-

leri ele almaktadır.

Anahtar kelimeler: AB Denetim Reformu, De-

netim Direktifi ve Tüzüğü, Denetçi Bağımsızlı-

ğı, Denetim Kalitesi 

EU AUDIT REFORM

ABSTRACT

The Directive on Statutory Audit (2006/43/EC) 

adopted by EU in May 2006 in the direct after-

math of the financial crisis has focussed on the 

urgent need to stabilise the financial system 

and therefore limited attention has been given 

to how the audit function could be enhanced. 

After the financial crisis of 2008, there was an 

imminent necessity to restore investors’ con-

fidence in the financial statements of compa-

nies and therefore the European Commission 

has started legislative process to reinforce the 

independence of auditors in 2010. 

The audit reform adopted by EU in April 2014 

lays down the foundations for the creation of a 

single European audit market by amending the 

Directive 2006/43/EC and the adoption of a new 

Regulation (537/2014) for the statutory audit 

of Public Interest Entities (PIEs). This reform 

aims to restore investor confidence in audited 

financial statements of European companies, 

and notably PIEs, by reinforcing governance, 

auditor competence and audit quality, as well 

as increasing the independence of the key 

stakeholders involved in the audit process. 

This study discusses the changes by audit re-

form adopted by European Parliament in April 

2014.

Keywords: EU Audit Reform, Audit Directive 

and Regulation, Auditor Independence, Audit 

Quality
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GİRİŞ

Enron, WorldCom ve Parmalat gibi şirketle-

rin denetiminde hataların tespit edilememe-

si, finansal raporlamaya olan güvene ciddi 

olarak zarar vermiştir. Söz konusu şirket-

lerin batmasından sonra, finansal raporla-

maya olan kamuoyu güvenini yeniden tesis 

etmek amacıyla, ABD’de Sarbanes Oxley 

Kanunu Temmuz 2002’de yürürlüğe kon-

muştur.1

Sarbanes Oxley Kanunu, denetimin gözetimi 

ve soruşturulması ile kurallara uymayanlara 

yaptırım uygulanması amacıyla kamu göze-

timi kurulu PCAOB’nin (Public Company Ac-

counting Oversight Board) kurulmasını ön-

görmüştür. Kanun aynı zamanda PCAOB’ye 

denetim kuruluşları için denetim standart-

ları, kalite kontrol standartları ve etik kural-

lar gibi standartları oluşturma görevi verdiği 

gibi, denetim komiteleri ve denetçilerin gö-

revlerini de düzenlemiştir.

Avrupa Birliği’nde ise, yaşanan skandalların 

tekrarlanmaması amacıyla, 1984 yılından 

beri uygulanmakta olan 84/253/EEC sayılı 

denetim2 direktifi yürürlükten kaldırılarak, 

yerine 2006/43 sayılı direktif 17 Mayıs 2006 

tarihinde uygulamaya konmuştur. Söz konu-

su direktif, denetimde kamu gözetimi, ka-

lite güvencesi, müşteri bilgilerinin gizliliği, 

denetim komiteleri, denetim firmalarında 

şeffaflık, denetçilerin bağımsızlığı ve taraf-

sızlığı, uluslararası denetim standartlarına 

uyum gibi konularda önemli yenilikler getir-

miştir. 

Ancak, 2000’li yılların başlarındaki finansal 

krizden sonra yürürlüğe konan 2006/43 sayı-

lı direktif ve diğer düzenlemeler finansal sis-

temde istikrarın sağlanması için gerekli acil 

ihtiyaçlara odaklanmıştı. Bu nedenle, birçok 

durumda bankaların, hedge fonların, kredi 

derecelendirme kuruluşlarının, düzenleyici 

1 Doğan, A., Bağımsız Denetimde Zorunlu 

Rotasyon, Muhasebe ve Denetim Dünyası, Sayı:1, 

Nisan&Haziran 2016, s. 15.
2 Bu çalışmada “denetim” AB mevzuatındaki “yasal 

denetim” (statutory audit), “denetçi” ise “yasal 

denetçi veya denetim kuruluşu” (statutory auditor 

or audit firm) anlamında kullanılmıştır.

ve denetleyici kurumların oynadığı rol sor-

gulanır ve ayrıntılı olarak analiz edilirken; 

finansal istikrara katkıda bulunmak için de-

netim fonksiyonunun nasıl güçlendirileceği 

hususunda yeterli gayret gösterilmemiştir. 

Finansal kuruluşların yönetimlerince hazır-

lanan finansal tabloların doğru ve gerçeğe 

uygun oldukları hususunda sorumlulukla-

rı olan denetçiler, bankaların batmasından 

önce söz konusu bankaların finansal tablo-

ları hakkında olumlu görüş vererek, bu so-

rumluluklarını yerine getirmedikleri şeklin-

de suçlanmışlardır.3 

2008’deki finansal krizden sonra yatırım-

cıların finansal tablolara güveninin tekrar 

sağlanması gerekiyordu. Bu nedenle bu 

kuruluşların denetimiyle ilgili olarak çıkar 

çatışmalarının giderilmesi, denetçi bağım-

sızlığının güçlendirilmesi ve etkin bir kamu 

gözetiminin kurulması bir zorunluluk olarak 

ortaya çıkmıştır.

AB’nin denetimle ilgili 2006/43 sayılı direkti-

finde bağımsızlık, denetim ücreti, rotasyon, 

kurumsal yönetim ve denetim komitesi gibi 

konularda bazı hükümler yer almakla birlik-

te, Avrupa Komisyonu (Komisyon) tarafından 

13.10.2010 tarihinde yayınlanan “Denetim 

Politikası: Krizden Çıkarılan Dersler” başlık-

lı rapor (Green Paper), denetçi bağımsızlığı 

başta olmak üzere denetimle ilgili bazı ko-

nularda yeni düzenlemeler yapılması gerek-

tiğini ortaya koymuştur.

Söz konusu rapor üzerine, 2011 yılında Ko-

misyon tarafından denetçinin rolü ve bağım-

sızlığı ile denetim piyasası ile ilgili 3 yıl süre-

cek mevzuat çalışması başlatılmış ve sonuç 

olarak, yıllık finansal tabloların denetimine 

ilişkin hükümleri düzenleyen 2006/43/EC 

sayılı direktifte değişiklik yapan 2014/56/

EU sayılı direktif ile kamu yararını ilgilendi-

ren kuruluşların (KAYİK) denetimine ilişkin 

357/2014 sayılı tüzük, Avrupa Parlamentosu 

tarafından 3 Nisan 2014 tarihinde kabul edil-

miş ve 17 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu düzenlemeleri kendi iç 

mevzuatlarına uyarlamaları için üye ülkelere 

3 House of Commons Treasury Committee, Banking 

Crisis: Reforming corporate governance and pay 

in the City, 12 May 2009, s. 76.
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2 yıllık bir geçiş süresi tanınmıştır.

Nisan 2014’de kabul edilen söz konusu de-

netim reformu; hem denetim sürecinde yer 

alan ana paydaşların bağımsızlığını artıra-

rak hem de kurumsal yönetim, denetçi ye-

terliliği ve denetim kalitesini güçlendirerek, 

Avrupa şirketlerinin özellikle de KAYİK’lerin 

denetlenmiş finansal tablolarına olan yatı-

rımcı güvenini tekrar sağlamayı amaçlamış 

ve denetimde tek bir Avrupa Pazarı oluştu-

rulmasının temellerini atmıştır.

HAZIRLANAN RAPOR

Komisyon tarafından 13.10.2010 tarihinde 

kabul edilen “Denetim Politikası: Krizden 

Çıkarılan Dersler” başlıklı rapor, denetçi ba-

ğımsızlığı başta olmak üzere denetçinin rolü, 

kamu gözetimi, piyasa yoğunlaşması ve ya-

pısı, Avrupa piyasasının oluşturulması, KO-

BİLER ve bireysel denetçiler için kuralların 

basitleştirmesi ile küresel denetim ağlarının 

gözetimi için uluslararası işbirliği yapılması 

konularını kamuoyu görüşüne açmıştır. Bu 

raporla Komisyon, yatırımcılar, yöneticiler, 

çalışanlar, kredi verenler, kamu kurumları, 

denetçiler, vergi idareleri, kredi derecelen-

dirme kuruluşları, düzenleyici kurumlar ve 

KOBİ’ler gibi paydaşların konuya ilişkin gö-

rüşlerini almayı da amaçlamıştır.

Söz konusu raporda, denetçi bağımsızlığını 

güçlendirmek amacıyla aşağıda belirtilen 

konularda düzenleme ve değişiklikler yapıl-

ması önerilmiştir:4

Denetçi ücreti ve atanması: Denetçiler de-

netlenen işletme tarafından atanmakta, üc-

retleri de yine aynı işletme tarafından öden-

mektedir. Denetçinin ücretinin denetlenen 

şirket tarafından ödenmesi, denetlenen şir-

ketin ortaklarına ve paydaşlarına karşı so-

rumluluğu olan denetçi açısından sistemde 

bir çarpıklık yaratmaktadır. Komisyon, de-

netlenen şirket dışında üçüncü bir tarafın 

(bir düzenleyici kurum olabilir) denetçinin 

4 European Commission, Green Paper, Audit Policy: 

Lessons from the Crisis, 13.10.2010, http://

ec.europa.eu/internal_market/consultations/

docs/2010/audit/green_paper_audit_en.pdf, 

erişim: Haziran 2016, s. 10-13.

atanması, ücreti, denetimin süresinin belir-

lenmesinden sorumlu olabileceği bir senar-

yoyu düşünmüştür.

Zorunlu rotasyon: Bir şirketin uzun yıl-

lar boyu aynı denetim kuruluşu tarafından 

denetlenmesi bağımsızlık standartları ile 

bağdaşmayan bir görüntü vermekte, ayrıca 

sorumlu denetçiler mevcut direktife uygun 

olarak rotasyona tabi tutulsa bile, yakın-

lık tehdidinin devam edeceği, bu kapsamda 

sorumlu denetçi rotasyonu yanında zorunlu 

denetim kuruluşu rotasyonunun da düşü-

nülmesi gerektiği, ayrıca sorumlu denetçile-

rin başka bir denetim kuruluşuna geçerken 

bazı müşterilerini de beraberlerinde götür-

mesini önlemek üzere, rotasyon kabul edil-

diğinde, sadece denetim kuruluşu değil, aynı 

zamanda sorumlu denetçi rotasyonu uygu-

lanmasının da devam ettirilmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

Denetim dışı hizmetler: Denetçinin bağım-

sızlığı ile ilgili 2006/43 sayılı direktifin 22. 

maddesi denetim dışı hizmetlere de uygu-

lanmakla birlikte, AB ülkeleri arasında farklı 

uygulamalar olmuştur. Denetçiler şirketin 

finansal durumuyla ilgili bağımsız olarak 

görüş verdiklerinden denetlenen şirketle 

herhangi bir çıkar ilişkisi olmaması gerek-

mektedir. Bu nedenle Komisyon, denetim 

kuruluşları tarafından verilen denetim dışı 

hizmetlerin yasaklanmasını araştırmak is-

temiştir.

Ücret yapısı: Denetim kuruluşunun her-

hangi bir denetim müşterisinden alabileceği 

toplam ücretlerin denetim gelirine oranına 

bir sınırlama getirilebilir. Örneğin Etik Ku-

rallar’a göre, bir KAYİK denetçisinin, söz ko-

nusu müşterisinden aldığı ücretlerin, aldığı 

toplam ücretlerin %15’inden fazla olması 

halinde bu durumu açıklaması gerekmekte-

dir.5 Özellikle küçük denetim kuruluşlarına 

uygulanması hususunda, bu tür sınırlama-

ları destekleyen ve karşı olan durumların 

araştırılması yararlı olacaktır.

5 IESBA (International Ethics Standards Board for 

Accountants), Handbook of the Code of Ethics for 

Professional Accountants, IFAC, New York, 2015 

Edition, Part B, Section 290, 219.
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Finansal tabloların yayınlanması: Düşü-

nülmesi gereken diğer bir konu ise, denetim 

kuruluşunun kendi finansal tabloları ile ilgili 

daha fazla şeffaflığın nasıl sağlanabileceği-

dir. Uluslararası denetim ağları için şeffaf-

lık tüm denetim ağını kapsamalıdır. Ayrıca, 

söz konusu denetim kuruluşlarının finansal 

tablolarının denetlenmesinin gerekip gerek-

mediği ve ulusal düzeyde veya AB düzeyinde 

kamu kuruluşlarının hesaplarını denetleyen 

yasal kuruluşların söz konusu denetimleri 

yapıp yapamayacağı araştırmaya değer gö-

rülmüştür.

Sahiplik kuralları ve ortaklık modelinin 

yeniden değerlendirilmesi: 2006/43 sayılı 

direktifin 3. maddesine göre, bir denetim ku-

ruluşunda denetçilerin, oy haklarının çoğun-

luğunu ellerinde bulundurması ve yönetimi 

kontrol etmesi gerekmektedir. Komisyon bu 

hükmün yeniden değerlendirilmesi gerekti-

ğini düşünmüştür. Mevcut denetim kuruluş-

ları ortaklık (partnership) modeli ile faaliyet 

göstermektedirler. Denetim kuruluşlarının 

diğer kaynaklardan sermaye temin etmele-

rine imkân verecek alternatif yapıların araş-

tırılması dikkate değer görülmüştür. 

Topluluk denetimleri: Farklı ülkelerde fa-

aliyet gösteren büyük toplulukların deneti-

mi genellikle büyük küresel denetim ağları 

tarafından yapılmaktadır. Komisyon; toplu-

luk denetçisinin görev ve sorumluluklarının 

güçlendirilmesi gerektiğini düşünen dünya-

daki bazı gözetim kurumlarının görüşlerine 

katılmaktadır. Bu nedenle, topluluk denet-

çilerinin ilgili görev ve sorumlulukları üst-

lenmelerini sağlayacak düzenlemelerin yü-

rürlüğe konması ve topluluğa bağlı birimleri 

inceleyen diğer denetçilerin raporlarına ve 

tüm belgelerine erişiminin sağlanması ge-

rekmektedir.

13.10.2010 tarihli raporda ayrıca, denetçinin 

rolü, kamu gözetimi, piyasa yoğunlaşması 

ve yapısı, Avrupa piyasasının oluşturulması, 

KOBİLER ve bireysel denetçiler için basit-

leştirme, uluslararası işbirliği konularında 

değişiklik ve düzenleme yapılması da öneril-

miştir.

RAPOR SONRASI GELİŞMELER

13.10.2010 tarihli rapor, 8 Aralık 2010 tarihi-

ne kadar kamuoyu görüşüne açılmış ve ilgili 

görüşler alındıktan sonra, rapordaki öneriler 

ve alınan görüşlerin tartışılması için 10 Şu-

bat 2011 tarihinde Komisyon tarafından bir 

konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

9-10 Şubat 2011 tarihlerinde muhasebe ve 

denetim konularında Brüksel’de paydaşların 

katıldığı bir konferans düzenlenmiştir.

Söz konusu raporla ilgili kamuoyu ve pay-

daşların görüşlerinin alınmasından sonra 

Komisyon, denetçinin rolü, bağımsızlığı ve 

denetim piyasası ile ilgili mevzuat çalışma-

sını 2011 yılında başlatmıştır. Bu çalışma-

lar sonucu Komisyon tarafından hazırlanan 

30.11.2011 tarihli değerlendirme raporun-

da; bağımsızlığın güçlendirilmesi için bazı 

istisnalarla birlikte, KAYİK’leri denetleyen 

denetim kuruluşları için 6 yıllık bir rotasyon 

(ortak denetim yapılması halinde 9 yıl) ve 4 

yıllık bekleme süresi uygulaması ile denetçi 

seçiminde zorunlu ihale yöntemi ve denetim 

müşterisine denetim dışı hizmetlerin veril-

mesine ilişkin yasaklamalar önerilmiştir.6

Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler dene-

tim sektöründe reform için 17 Aralık 2013 

tarihinde aşağıda özetlenen başlıklarda uz-

laşmaya varmışlardır.7 

Denetim kalitesinin artırılması: Yeni ku-

rallar denetçinin, yatırımcılar için uygun bil-

gileri vermeye odaklanarak, daha çok bilgi 

içeren ayrıntılı raporlar düzenlemesini ön-

görmektedir.

Şeffaflığın artırılması: Gözetim kurumlarına 

karşı daha güçlü raporlama zorunlulukları 

ile denetçiler için katı şeffaflık kuralları ge-

tirilmiştir. Denetçi ile denetlenen kuruluşun 

denetim komitesi arasındaki iletişim artırıl-

mıştır.

6 European Commission, Impact Assessment, 

Commission Staff Working Paper, 30.11.2011, s. 

17.
7 European Commission, Press Release, Brussels, 

17 December 2013.
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Daha iyi hesap verilebilirlik: Denetçinin 

çalışması, yapısı güçlendirilen denetim ko-

miteleri tarafından yakından takip edilecek-

tir. Ayrıca reform paketi, şirket ortaklarının 

%5’ine, denetçinin işine son vermek için 

gerekli işlemleri başlatma yetkisi de getir-

miştir. Diğer taraftan, gözetim kurumlarının 

yeni kurallara uyulmaması halinde bir takım 

idari yaptırımlar uygulanması da öngörül-

müştür. 

Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu: De-

netim kuruluşları için, belirli şartlarda uza-

tılabilen 10 yıllık bir zorunlu rotasyon hükmü 

getirilmiştir. Zorunlu rotasyon uygulaması 

için kademeli bir geçiş süreci öngörülmüş-

tür.

Denetim dışı bazı hizmetlerin yasaklanması: 

Denetim kuruluşlarının, denetim 

müşterisinin finansal ve yatırım stratejisi 

ile ilgili vergi danışmanlığı ve vergi 

hizmetleri konusunda katı kısıtlamalar 

dâhil, denetim müşterilerine denetim 

dışı hizmet (DDH) vermeleri kesinlikle 

yasaklanacaktır. Bununla, denetçilerin 

şirket yönetimini etkileyen kararlara dâhil 

olmaları durumunda, çıkar çatışmaları 

riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu 

aynı zamanda denetçinin kendi kendini 

denetleme (self-review) riskini de önemli 

ölçüde azaltacaktır.

DDH tavanı: Çıkar çatışmaları riskinin azal-

tılması amacıyla, kesin olarak yasaklanan 

DDH dışında kalan diğer DDH’den elde edi-

lecek ücretler için, grup düzeyinde üç yıllık 

bir ortalamaya dayalı olarak, %70’lik bir ta-

van öngören yeni bir kural uygulamaya ko-

nacaktır.

Denetim için tek piyasa: Yeni kurallar, de-

netçilerin sınır ötesi hareket kabiliyetlerini 

güçlendirerek ve uluslararası denetim stan-

dartlarını (ISAs) uyumlaştırarak, AB düze-

yinde fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Daha çok seçenek: Yeni kurallar, rekabeti 

artırmak amacıyla, şirketlerle ilgili olarak 

üçüncü taraflarca sözleşmelere konulacak 

“yalnız 4 büyükler” gibi kısıtlayıcı şartları ya-

saklamaktadır. Ortak denetimler teşvik edi-

lirken, denetçi seçimi için ihale yöntemi de 

getirilmektedir. Ayrıca, üzerlerindeki fazla 

yükü kaldırmak amacıyla küçük ve orta öl-

çekli denetim kuruluşları için kurallar kıs-

men uygulanacaktır. Denetim piyasasında 

yoğunlaşmayı izleyecek araçlar da uygula-

maya konacaktır.

Denetim sektörü gözetiminin güçlendi-

rilmesi: Denetimin gözetimi konusunda 

uluslararası işbirliği kapsamında, Avrupa 

Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu’na 

(ESMA) verilen özel görevlerle ulusal göze-

tim kurumları arasındaki işbirliği AB düze-

yinde güçlendirilecektir.

Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler ara-

sında 17 Aralık 2013 tarihinde varılan uzlaş-

mayı takiben; AB denetim piyasasını piyasa-

ya hâkim olan “4 büyük” denetim kuruluşu 

dışındaki denetim kuruluşlarına da açmak, 

finansal krizler sonucu ortaya çıkan denetim 

zafiyetini gidermek, bağımsızlığı, denetim 

kalitesini ve şeffaflığı artırmak ve çıkar ça-

tışmalarını önlemek için8 yapılan çalışmalar 

ve görüşmeler sonunda öngörülen denetim 

reformları 2014/56/EU sayılı direktif ve (EU) 

No 537/2014 sayılı tüzük olarak Avrupa Par-

lamentosu tarafından Nisan 2014’de kabul 

edilmiştir.

2006/43/EC sayılı denetim direktifinde (2006 

direktifi) değişiklik yapan 16 Nisan 2014 ta-

rihli ve 2014/56/EU sayılı direktif (2014 direk-

tifi)  27 Mayıs 2014 tarihinde AB Resmi Gaze-

te’sinde yayımlanmış ve 17 Haziran 2014’de 

yürürlüğe girmiş olup, üye ülkelere direktif 

hükümlerini kendi iç mevzuatlarına aktara-

bilmeleri için 2 yıllık süre tanımıştır.

Diğer taraftan daha önce 2006 direktifinin X. 

Bölümünde yer alan KAYİK’lerin denetimine 

ilişkin hükümler, 2014 direktifi ile yürürlük-

ten kaldırılmış; bunun yerine KAYİK’lerin de-

netimini düzenleyen 16 Nisan 2014 tarihli ve 

(EU) No 537/2014 sayılı tüzük 27 Mayıs 2014 

tarihinde AB Resmi Gazete’sinde yayımlan-

mış ve zorunlu rotasyon hükümleri hariç, 17 

Haziran 2016 tarihinden itibaren uygulan-

mak üzere, yayımından 20 gün sonra yürür-

lüğe girmiştir.

8 European Parliament, Press Release, Reforming 

EU audit services to restore investors’ confidence, 

3 Nisan 2014.
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Dolayısıyla hem direktif hem de tüzük hü-

kümlerinin, geçiş dönemi düzenlemelerine 

tabi olan zorunlu denetim kuruluşu rotas-

yonuna ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, 

17 Haziran 2016 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan hesap dönemlerinde uygu-

lanması öngörülmüştür.

Söz konusu mevzuat, Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerle birlikte Avrupa Ekonomik Bölge-

si’ne dâhil olan İzlanda, Lihtenştayn ve Nor-

veç’te de uygulanacaktır.

DİREKTİF İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2006 direktifinin bazı maddeleri aynen mu-

hafaza edilirken, 2014 direktifi ile bazı mad-

deleri değiştirilmiş, bazı maddeleri yürür-

lükten kaldırılmış ve yeni bazı maddeler 

eklenmiştir. Yapılan esas değişiklikler aşa-

ğıda gösterilmiştir:

KAYİK Tanımı ve Diğer Tanımlamalar

2014 direktifiyle; KAYİK, denetim, üçüncü 

ülke denetim kuruluşu ve denetçisi, gözetim 

kurumları (competent authorities) ve dene-

timle uğraşmayan kişi (non-practitioner) ta-

nımları değiştirilmiş; orta ölçekli işletmeler, 

küçük işletmeler ve ev sahibi üye ülke ta-

nımları eklenmiştir. 

Yapılan düzenleme sonucu KAYİK tanımı ge-

nişletilerek 2013/34/EU sayılı muhasebe di-

rektifinin 2. maddesinin 1. paragrafında yer 

alan tanımla uyum sağlanmış olup, aşağı-

daki kapsama giren kuruluşlar KAYİK olarak 

kabul edilmiştir:

 Üye devlet kanunlarına tabi olup, borsada 

işlem gören tüm işletmeler,

 Borsada işlem görüp görmediğine bakıl-

maksızın AB’deki tüm kredi kuruluşları, 

 Borsada işlem görüp görmediğine ve 

hayat, hayat dışı, sigorta veya reasürans 

kuruluşu olup olmadığına bakılmaksızın 

AB’deki tüm sigorta kuruluşları,

 Üye ülkeler tarafından KAYİK olarak be-

lirlenecek işletmeler. Örneğin, büyük-

lükleri, istihdam ettikleri kişi sayısı veya 

faaliyet alanları itibariyle kamu yararı bu-

lunan işletmeler.

Denetçinin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

2006 direktifinin 22. maddesinde yer alan 

bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili hükümler, 

2014 direktifi ile büyük ölçüde değiştirilmiş 

ve eklenen 22a ve 22b maddeleri ile denetçi-

nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı daha ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. 

Denetlenen işletmeden bağımsız olmak 

şartı artık sadece denetçiler için değil, aynı 

zamanda denetim çıktılarını doğrudan veya 

dolaylı olarak etkileyebilecek konumda olan 

herhangi bir gerçek kişi için de uygulana-

caktır.

2006 direktifinin 22. maddesinde sadece, 

denetçinin bağımsızlığına yönelik tehditlerin 

ve söz konusu tehditlerin en az düzeye indi-

rilmesine yönelik önlemlerin çalışma kâğıt-

larında belgelendirmesini öngören 3’üncü 

paragraf aynen muhafaza edilmiştir.

2014 direktifi ile 22. maddenin 1, 2 ve 4’üncü 

paragrafları değiştirilmiş, 5 ve 6’ncı parag-

raflar eklenerek bağımsızlığı tehdit eden 

bazı hususlara yer verilmiş olup, bunlar 

aşağıda özetlenmiştir:

 Kendi kendini denetleme, kişisel çıkar ve 

taraf tutma tehdidi,

 Denetlenen işletme ile finansal, kişisel 

veya istihdam, iş veya diğer hususlarda 

ilişkiler,

 Denetlenen işletmenin finansal araçlarıy-

la ilgili işlemlerle uğraşma veya önemli ve 

doğrudan yararlanma hakkı sahibi olma 

(Emeklilik fonları ve hayat sigortası gibi 

yatırım fonları aracılığıyla dolaylı olarak 

elde edilen faizler hariç),

 Küçük ve önemsiz olarak düşünülebile-

cekler dışında değerli hediyelerin kabulü,

 Bağımsızlığı tehlikeye atabilecek çıkar 

veya ilişkilere neden olan, denetlenen şir-

ketin başka bir şirketi satın alması, başka 

bir şirketle birleşmesi veya başka bir şir-

ket tarafından satın alınması.

2014 direktifi ile 2006 direktifine eklenen 

22a maddesi özellikle denetçinin daha önce 

denetlediği şirket tarafından istihdam edil-
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mesiyle ilgili bağımsızlık konusunu düzen-

lemektedir. Bir şirketin denetimine katılmış 

bir denetçi, söz konusu denetimden sonra 

en az bir yıl geçmedikçe denetlenen şirkette; 

kilit yönetici pozisyonunda görev alamaz, de-

netim komitesi veya denetim komitesi olma-

ması durumunda buna eşdeğer görev yapan 

birim üyesi, yönetim kurulunda icra yetkisi 

olmayan üye ve denetim organı (supervisory 

body) üyesi olamaz. Denetlenen şirketin KA-

YİK olması durumunda, söz konusu görevle-

rin üstlenilebilmesi için en az iki yıl geçmesi 

gerekmektedir.

Eklenen 22b maddesine göre, bir denetim 

işinin kabulünden önce denetçinin aşağıdaki 

bağımsızlık göstergelerini değerlendirmesi 

ve belgelendirmesi gerekmektedir:

 Direktifin 22. maddesi hükümlerine uyu-

lup uyulmadığı,

 Bağımsızlığa karşı tehditler ve tehditlerin 

giderilmesi için alınacak önlemler,

 Yetkin denetim ekibi elemanlarının olup 

olmadığı, denetimin gerçekleştirilmesi 

için yeterli zaman ve kaynağın ayrılıp ay-

rılmadığı,

 Denetim kuruluşlarında, sorumlu denet-

çinin üye bir ülke tarafından yetkilendiril-

miş olması.

Diğer taraftan, üye ülkelere küçük işletme-

lerin denetimi için daha basit hükümler ge-

tirme yetkisi de verilmiştir.

Denetçinin Yapılanması ve Çalışma 

Organizasyonu

2006 direktifinde denetçinin iç yapılanması 

veya çalışma organizasyonu hususlarında 

herhangi bir hüküm yer almamakla beraber, 

2014 direktifi 2 yeni madde (24a ve 24b) ile 

denetçinin yapılanması ve çalışma organi-

zasyonu hakkında yeni hükümler getirmiştir. 

Denetçinin yapılanmasıyla ilgili olarak 24a 

maddesinde yer alan hususlar aşağıda özet-

lenmiştir:

 Bağımsızlık ve tarafsızlığın sağlanması,

 Etkin bir iç kalite kontrol sisteminin ku-

rulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi,

 Çalışmalarda dış kaynak kullanılması 

durumunda, gözetim kurumunun bunla-

rı gözetim yetkisinin kısıtlanmaması için 

gerekli önlemlerin alınması,

 Denetçinin dürüstlüğünü ciddi olarak 

etkileyebilecek olaylarla ilgili ve bunları 

kaydedecek düzenlemelerin yapılması,

 Denetimin yürütülmesi için politika ve 

prosedürlerin belirlenmesi ile denetim 

dosyalarının oluşturulması ve yönetimi,

 Denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde 

sürekliliğin ve mevzuata uygunluğun sağ-

lanması,

 Denetim kalitesini sağlamak üzere kâr 

dağıtımı dâhil uygun ücret politikalarının 

oluşturulması.

2014 direktifine göre, en az bir sorumlu de-

netçinin (key audit partner) her bir denetim 

için görevlendirilmesi ve denetimin yürütül-

mesine aktif olarak katılması gerekmekte-

dir. Ayrıca sorumlu denetçinin emrine yetkin 

elemanların ve uygun kaynakların verilmesi 

gerekmektedir. 2014 direktifi ile 2006 direk-

tifine eklenen 24b maddesi ile ayrıca çalış-

ma organizasyonu başlığı altında aşağıdaki 

hususlar da düzenlenmiştir:

 Sorumlu denetçinin yetkinliği ve bağım-

sızlığı,

 Mevzuata aykırılıkların ve şikâyetlerin 

kaydedilmesi, tedbir alınması ve rapor-

lanması,

 Müşteri kayıtlarının kapsamı,

 Denetim dosyası tutulması ile belge ve 

verilerin saklanması.

Uluslararası Denetim Standartları

2006 direktifinin denetim standartları ile il-

gili 26. maddesi 2014 direktifi ile değiştiril-

miş olmakla beraber, AB’deki denetimlerin 

Komisyon tarafından kabul edilen ulusla-

rarası denetim standartlarına uygun olarak 
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yapılacağı hükmü değişmemiştir. Ancak he-

nüz Komisyon tarafından söz konusu stan-

dartlar kabul edilmediğinden, üye ülkelerde 

uygulama zorunluluğu bulunmamakta olup, 

üye ülkeler kendi ulusal standartlarını uygu-

layabileceklerdir.

2014 direktifinde uluslararası denetim stan-

dartlarının neler olduğuna da açıklık geti-

rilmiş olup, bunlar, Uluslararası Denetim 

Standartları (ISA - International Standar-

ds on Auditing), Uluslararası Kalite Kontrol 

Standardı (ISQC1 - International Standard 

on Quality Control) ve Uluslararası Muhase-

beciler Federasyonu’nun (IFAC) Uluslarara-

sı Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(IAASB) aracılığıyla düzenleyeceği denetimle 

ilgili diğer standartlar olarak açıklanmıştır.

Uluslararası denetim standartlarının Ko-

misyon tarafından kabul edilebilmesi için;

 Uygun hukuki prosedürler, kamu göze-

timi ve şeffaflık gözetilerek geliştirilmiş 

olması,

 Uluslararası genel kabul görmüş olması,

 Bireysel ya da konsolide finansal tablola-

rın güvenirlik ve kalitelerine yüksek dü-

zeyde katkıda bulunması,

 Birliğin kamu yararına katkıda bulunma-

sı,

 Direktif hükümlerine aykırı hükümler 

içermemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 26. maddenin 4. paragra-

fı; ulusal mevzuat hükümleri gereğince ek 

hükümlere ihtiyaç duyulması veya finansal 

tabloların güvenirlik ve kalitelerini artırmak 

için gerekli olması halinde, üye ülkelerin Ko-

misyon tarafından kabul edilecek uluslara-

rası standartlara ek prosedür ve hükümler 

koyabilmelerine izin vermektedir.  Aynı mad-

denin 5. paragrafına göre üye ülkeler; küçük 

işletmeleri zorunlu denetime tabi tutmaları 

halinde, bu işletmelerin faaliyetlerinin bü-

yüklüğü ve basitliğini dikkate alarak Komis-

yon tarafından kabul edilecek uluslararası 

denetim standartlarını kısmi olarak uygula-

yabileceklerdir. 

Denetim Raporu

Denetim raporuyla ilgili temel hükümler 

2013/34/EU sayılı muhasebe direktifinde9 

yer almakla birlikte, denetim raporuyla ilgili 

yatırımcıların denetimi anlamalarını kolay-

laştırmayı amaçlayan bir dizi yeni önlem içe-

ren 2006 denetim direktifinin 2014 direktifi 

ile değiştirilen 28. maddesi hükümlerinden 

önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir:

 İşletmenin sürekliliği konusunda ciddi 

şüphe doğurabilecek olay ve şartlarla il-

gili önemli belirsizliklerin açıklanması,

 2013 muhasebe direktifinin 34. maddesi 

gereğince; yönetim raporunun ilgili ol-

duğu dönem finansal tabloları ile tutarlı 

olup olmadığı ve ilgili mevzuat hükümle-

rine uygun olarak hazırlanıp hazırlanma-

dığı hususlarında bir görüş bildirilmesi ve 

denetçinin, mahiyetine de işaret etmek 

suretiyle, yönetim raporunda önemli yan-

lışlık tespit edip etmediğini belirtmesi.

Kalite Güvence Sistemi

Denetim direktifinde yer alan kıstaslara uy-

gun olarak üye ülkelerde bir kalite güvence 

sistemi kurulması gerekmektedir. 2006 di-

rektifindeki kıstasların çoğu değiştirilme-

miştir. Tek değişiklik, 6 yıl olarak belirlenen 

kalite güvence incelemelerinin arasındaki 

maksimum süreyle ilgilidir. 2014 direktifin-

de kalite güvence sistemi incelemelerinin 

arasındaki sürenin risk tabanlı analizlerle 

belirlenmesi benimsenmiş, ancak her halü-

karda en azından 6 yılda bir yapılması öngö-

rülmüştür.

2014 direktifi ayrıca kalite güvence incele-

mesi yapacaklarda aranacak şartlara aşağı-

9 Directive 2013/34/EU of the European Parliament 

and of the Council of 26 June 2013 on the annual 

financial statements, consolidated financial 

statements and related reports of certain types 

of undertakings, amending Directive 2006/43/EC 

of the European Parliament and of the Council 

and repealing Council Directives 78/660/EEC 

and 83/349/EEC, Official Journal of the European 

Union, L182/19, 29.6.2013.
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daki hususları da eklemiştir:

 Kalite güvence incelemeleri konusunda 

mesleki eğitim, uygun tecrübe ve özel 

eğitim,

 İnceleme yapılacak denetçi ile iş ilişkisi 

varsa, en azından 3 yıl geçmiş olması,

 İnceleme yapılacak denetçi ile incelemeyi 

yapacak kişi arasında çıkar çatışması ol-

maması.

Soruşturma ve Yaptırımlar

2006 direktifinde “soruşturmalar ve cezalar” 

şeklinde yer alan XII. bölüm ve 30. madde 

başlığı, 2014 direktifi ile “soruşturmalar ve 

yaptırımlar” olarak değiştirilmiş, ayrıca 30. 

madde içeriği de değiştirilmiş, 30a, 30b, 30c, 

30d, 30e ve 30f maddeleri eklenerek konu ay-

rıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, 

üye ülkelerin mevzuata aykırı denetim ger-

çekleştiren denetçiler için etkili bir yaptırım 

sistemi kurmaları ve uygulanan yaptırımları 

kamuoyuna açıklamaları, yaptırım kuralları-

nı ve bu kurallarda yapılan değişiklikleri Ko-

misyon’a bildirmeleri gerekmektedir.

30a maddesine göre, direktif veya tüzük hü-

kümlerine aykırılık halinde, gözetim kuru-

munun yetkisinde olan idari tedbir ve yaptı-

rımlar aşağıdaki gibidir:

 Mevzuata aykırı hareket eden gerçek ve 

tüzel kişiye aykırılığı sona erdirmeleri ve 

bu aykırılığın tekrarından sakınmaları için 

uyarma.

 Gözetim kurumunun internet sitesinde 

yayınlanan, mevzuata aykırılığın niteliği ve 

sorumlu kişiyi belirten bir kamuoyu duyu-

rusu. Bu duyuru hemen yayınlanacak ve 

internet sitesinde en az 5 yıl kalacaktır. 

Ancak kişisel verilerin yayınlanması uy-

gun değilse veya ilgili kişi ya da kuruma 

zarar verebilecekse duyuru isimsiz olarak 

da internet sitesinde yer alabilecektir.

 Denetçi ya da sorumlu denetçinin dene-

tim yapmaktan ve/veya denetim raporunu 

imzalamaktan üç yıla kadar geçici olarak 

yasaklanması.

 Bir denetim kuruluşu üyesi veya KAYİK 

olan bir işletmenin yönetiminde veya yö-

netim organında görev alan bir kişinin, 

denetim kuruluşlarında veya KAYİK’lerde 

üç yıla kadar görev yapmalarının geçici 

olarak yasaklanması.

 Denetim raporunun direktifin 28. madde-

si ile tüzüğün 10. maddesine uygun olma-

dığına ilişkin bir duyuru.

 Gerçek ve tüzel kişilere idari para ceza-

ları.

Diğer taraftan, üye ülkelere direktifte belir-

tilen yaptırımlar dışında yaptırım uygulama 

imkânı da getirilmiştir.

2014 direktifi ile eklenen 30b maddesine 

göre; gözetim kurumu yaptırımın cinsi ve 

derecesini belirlerken, konunun ağırlığı, sü-

resi ve daha önce mevzuata aykırılık olup 

olmadığı gibi tüm durumları göz önünde tu-

tacaktır. 

Gözetim kurumu, diğer kurumlarla işbirliği 

halinde veya ilgili yargı kurumlarının baş-

vurusu üzerine yaptırım yetkisini uygulaya-

caktır. Ayrıca yaptırım uygulanan tüm kişi ve 

kuruluşlara temyiz hakkı verilmesi gerek-

mektedir. (Madde 30d)

Gözetim kurumunun gerektiğinde yaptırım 

uygulayabilmesini teminen üye ülkelerin 

mevzuata aykırılıkların bildirimi için etkin bir 

mekanizma kurması gerekmektedir (Mad-

de 30e). Kurulacak söz konusu mekanizma 

aşağıdaki kıstaslara uygun olacaktır:

 Mevzuata aykırılık bildirimleri ve bunla-

rın takip edilme süreçleri için belirlenmiş 

özel prosedürler,

 Mevzuata aykırılıkların bildirimi süreçle-

rinde yer alan tüm kişilerin kişisel verile-

rinin korunması,

  Mevzuata aykırı davranmakla suçlanan 

kişiye savunma hakkının verilmesi için 

uygun prosedürler.

Ayrıca üye ülkeler; denetim kuruluşlarının, 

çalışanlarının gerçekleşen veya gerçekleş-

mesi muhtemel mevzuata aykırılıkları bil-
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dirmeleri için uygun prosedürleri oluştur-

malarını sağlayacaktır.

Yeni eklenen 30f maddesi ise, üye ülkelerin 

uygulanan yaptırımlar ve alınan idari önlem-

lerle ilgili olarak Avrupa Gözetim Kurumları 

Komitesi’ne (CEAOB - Committee of Euro-

pean Audit Oversight Bodies)10 yıllık olarak 

bilgi vermesini ve CEAOB’nin de bu bilgileri 

kapsayan yıllık bir rapor hazırlamasını ön-

görmektedir. Denetçilere uygulanacak ya-

saklamaların ise derhal CEAOB’ye gönderil-

mesi gerekmektedir.

Kamu Gözetimi

2006 direktifinde olduğu gibi 2014 direktifi de 

üye ülkelerin 32. maddede belirtilen esas-

lara göre etkin bir kamu gözetim sistemi 

kurmalarını öngörmektedir. Ancak 2014 di-

rektifi üye ülkelerin, denetçilerin gözetimini 

yapmak üzere uygun bir kurumu kamu gö-

zetim kurumu (competent authority) olarak 

görevlendirmelerini zorunlu hale getirmiştir. 

Gözetim kurumunun, bağımsız denetimle il-

gili konularda yeterli bilgiye sahip, ancak de-

netim mesleği ile hiç uğraşmamış veya son 

üç yıl içinde denetim mesleğini icra etmemiş 

veya denetim kuruluşunda görev almamış 

kişiler tarafından yönetilmesi ve bu kişilerin 

bağımsız ve şeffaf bir adaylık prosedürüne 

uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. An-

cak karar mekanizmalarında yer almamak 

şartıyla bazı özel görevleri yapmak üzere 

halen denetim görevi yapan denetçilerin ve 

uzmanların gözetim kurumuna yardım et-

meleri istenebilecektir.

2014 direktifine göre, gözetim kurumu aşa-

ğıdaki hususların gözetiminden sorumlu en 

üst yetkili kurum olacaktır:

 Denetçilerin ve denetim kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi ve sicil kaydının tutul-

ması,

 Standartların kabulü (denetim standart-

ları, mesleki etik kurallar, denetim kuru-

luşlarının iç kalite kontrol standartları),

10 CEAOB ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki 

“Gözetim Kurumları Arasında İşbirliği” bölümüne 

bakabilirsiniz.

 Sürekli eğitim,

 Kalite kontrol sistemi,

 Soruşturma ve idari disiplin sistemleri.

Denetim direktifinde yer alan görevleri yap-

mak üzere üye ülkelerin bir veya birden çok 

gözetim kurumu görevlendirebilmelerine de 

imkân tanınmakla birlikte, yukarıda belirti-

len görev ve yetkileri yerine getirmek üzere 

nihai sorumluluk taşıyan yalnızca tek bir gö-

zetim kurumunun yetkilendirilmesi ve yetki-

lendirilen bu kurumların Komisyona bildiril-

mesi gerekmektedir.

Gözetim kurumunun görevlerinden bir kısmı 

kanunla yetkilendirilmiş veya üye ülkelerin 

yetkilendireceği diğer kurum veya kuruluş-

lar tarafından yerine getirilebileceği gibi, üye 

ülkeler gözetim kurumlarına yetkilerinden 

bir kısmını diğer kurum ve kuruluşlara dev-

retmesine de izin verebilir. Ancak devredilen 

görev ve yetkilerin şartlarının açıkça belirtil-

mesi gerekmektedir. Gözetim kurumu dev-

rettiği yetkilerini her bir konu bazında geri 

alabilir.

Gerek gözetim kurumları, gerekse yetkilen-

dirilmiş diğer kurum ve kuruluşların, çıkar 

çatışmaları olamayacak şekilde yapılandırıl-

maları gerekmektedir.

Gözetim kurumlarının KAYİK denetimiyle il-

gili görev, yetki, kalite güvence incelemeleri, 

soruşturma ve işbirliği ile ilgili hususlar ise 

2014 tüzüğünün 23-40. maddelerinde yer al-

mıştır.

Yetki devrine ilişkin denetim direktifinde yer 

alan hükümlere benzer hükümlere 2014 tü-

züğünün 24. maddesinde de yer verilmiş, 

ancak bazı görev ve yetkilerin (kalite güven-

ce sistemi, soruşturma, yaptırım ve önlem-

ler) devredilemeyeceği belirtilmiştir.

Kısıtlayıcı Sözleşme Hükümleri ve 

Denetçinin Görevine Son Verilmesi

Denetçi atanmasını düzenleyen 2006 direkti-

finin 37. maddesinde, denetçinin şirket genel 

kurulu tarafından atanması ilkesi benimsen-

miştir. 2014 direktifi ile söz konusu maddeye 

3. fıkra eklenerek, İlgili şirketin denetimi-
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ni gerçekleştirmek üzere denetçi atanma-

sı amacıyla, şirket genel kurulu tarafından 

yapılacak denetçi seçimini belirli bir grup 

veya listedeki denetçilerle kısıtlayan tüm 

sözleşme hükümleri yasaklanmıştır. Böyle 

bir hüküm bulunması halinde söz konusu 

hüküm geçersiz olacaktır. Dolayısıyla kredi 

sözleşmeleri veya benzeri üçüncü taraflarca 

yapılacak sözleşmelere “yalnız 4 büyükler” 

gibi kısıtlayıcı hükümler konulması yasakla-

narak, piyasa rekabetinin artırılması ve daha 

küçük denetim kuruluşlarının da piyasaya 

girebilmesi amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, 2006 direktifinin 38. madde-

sine eklenen 3. fıkra; gerekli şartların oluş-

ması halinde, denetlenen işletmenin ulusal 

mevzuatla belirlenen diğer organları veya 

gözetim kurumları yanında, şirket sermaye-

sinin ya da oy haklarının %5 veya daha fazla-

sına sahip ortaklarına da denetçinin görevi-

ne son verilmesi için mahkemeye başvurma 

hakkı sağlamıştır.

Denetim Komiteleri 

2006 direktifinin yeniden düzenlenen 39. 

maddesi KAYİK’lerin denetim komiteleri ile 

ilgili hükümler içermekte olup, KOBİ’ler gibi 

bazı istisnalar dışında üye ülkeler, KAYİK’le-

rin denetim komiteleri olmasını sağlaya-

caklardır. Ayrıca komite üyelerinin bağımsız 

olması, şirketin faaliyet gösterdiği sektörle 

ilgili yeterliliği olması ve en azından bir üye-

nin denetim ve/veya muhasebe konularında 

bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, tüzük; denetimle ilgili per-

formans, bağımsızlık ve denetim dışı hizmet 

şartları ile denetçinin yeniden atanması veya 

ihale kararları gibi tüm hususların izlenme-

siyle ilgili denetim komitelerinin görev ve 

sorumluluklarını genişleten hükümler içer-

mekte olup, bunlar aşağıda özetlenmiştir:

 Başta denetim bulguları ve sonuçları ol-

mak üzere denetim sürecinin izlenmesi,

 Tespit edilen ana konular ve bunlara kar-

şı alınacak önlemlerin denetçi ile tartı-

şılması ve ek denetim raporu da dâhil 

olmak üzere, denetçinin bağımsızlığının 

izlenmesi ve gözden geçirilmesi,

 Denetçi seçimine yönelik işlemlerin so-

rumluluğu,

 Denetim raporu ve denetim komitesine 

sunulacak yeni rapora ilişkin raporlama 

hükümlerine denetçinin uyumunun göze-

timi,

 Bağımsızlığa yönelik tehditleri ve bu teh-

ditlerin azaltılması ya da giderilmesine 

yönelik denetçinin uygulayacağı önlem-

leri değerlendirerek, izin verilen denetim 

dışı hizmetler için ön onay verme,

 Denetlenen şirket ile bu şirketin bağlı bu-

lunduğu ana şirket ve kontrolü altındaki 

işletmelere denetçi tarafından verilebi-

lecek, yasaklanmamış hizmetlerle ilgili  

%70 sınırının hesaplanması ve yönetimi-

nin izlenmesi,

 Yasaklanmış hizmetlerin (Örneğin, vergi 

beyannamelerinin hazırlanması, devlet 

yardımları ve vergi teşviklerinin belirlen-

mesi, vergi idaresi tarafından yapılacak 

vergi incelemelerine ilişkin destek, doğ-

rudan ve dolaylı vergiler ile ertelenmiş 

verginin hesaplanması, vergi danışmanlı-

ğı gibi.) şartlarıyla ilgili uygun bir politika-

nın geliştirilmesi,

TÜZÜKLE GETİRİLEN YENİLİKLER

537/2014 sayılı tüzük KAYİK’lerin denetimiy-

le ilgili, denetim direktifinde yer alan yüküm-

lülüklere ek yükümlülükler getirmekte olup, 

KAYİK denetçilerinin bağımsızlığını daha da 

güçlendirmek için özetle aşağıdaki konular-

da yeni hükümler getirmiştir:

Zorunlu Denetim Kuruluşu Rotasyonu

Söz konusu tüzüğün gerekçesinde, yakın-

lık tehdidine karşı önlem olarak denetçinin 

bağımsızlığını güçlendirmek için maksi-

mum bir denetim süresinin belirlenmesinin 

önemli olduğu vurgulanmıştır.

537/2014 sayılı tüzüğün 17. maddesine göre 

bir denetim kuruluşu aynı şirketi 10 yıldan 

fazla denetleyemeyecek, ancak üye ülkeler 
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daha az süre belirleyebileceklerdir. Bu süre, 

açık ihale (public tendering) yapılması şar-

tıyla 20 yıla kadar, birden fazla denetim ku-

ruluşu tarafından ortak denetim (joint audit) 

yapılması halinde 24 yıla kadar uzatılabile-

cektir. Ayrıca istisnai hallerde gözetim ku-

rumuna başvurularak denetim sözleşmesi 

2 yıl uzatılabilecektir. Aynı denetim kurulu-

şunun yeniden denetim yapabilmesi için söz 

konusu sürelerin bitiminden itibaren en az 4 

yıl geçmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı tüzük 7 yıllık sorumlu 

denetçi (key audit partner) rotasyonunu da 

öngörmüştür. Aynı sorumlu denetçi en az 3 

yıl geçmeden aynı denetimde görevlendirile-

meyecektir. Bununla birlikte, üye ülkelere 7 

yıldan daha az bir süre belirleme imkânı da 

verilmiştir. KAYİK denetimleri ile ilgili 7 yıllık 

sorumlu denetçi rotasyonu, 2006 direktifinin 

yürürlükten kaldırılan 42. maddesinde de 

yer almaktaydı. Ancak 2006 direktifinde 2 yıl 

olarak belirlenen bekleme süresini tüzük 3 

yıla çıkarmıştır.

17 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 

tüzükte, zorunlu rotasyon uygulaması için 

bir geçiş süreci öngörülmüş olup, bu süreç-

te zorunlu rotasyon aşağıdaki şekilde uygu-

lanacaktır:

 Görev süresi 20 yıldan fazla olan ( 16 Ha-

ziran 1994 tarihinden önce başlayan) de-

netim kuruluşları için tüzüğün yürürlüğe 

girmesinden 6 yıl sonra (ilk denetim ku-

ruluşu değişiklikleri 17 Haziran 2020 yı-

lında gerçekleşecektir),

 Görev süresi 11 ile 20 yıl arasında olan (17 

Haziran 1994 ve 16 Haziran 2003 tarihleri 

arasında başlayan) denetim kuruluşları 

için tüzüğün yürürlüğe girmesinden 9 yıl 

sonra (17 Haziran 2023), 

 Görev süresi 11 yıldan az olan (17 Haziran 

2003 tarihinden sonra başlayan) denetim 

kuruluşları için tüzüğün yürürlüğe girme-

sinden 12 yıl sonra. 

Denetim Dışı Hizmetler (DDH)

Denetçi bağımsızlığını sağlamak için dene-

tim şirketleri tarafından denetim müşterile-

rine verilebilecek denetim dışı hizmetlere de 

sınırlamalar getirilmiştir. Tüzüğün 5. mad-

desine göre; bir denetçinin ve bağlı olduğu 

denetim ağının KAYİK olan bir denetim müş-

terisine, bu denetim müşterisinin AB’deki 

bağlı olduğu ana şirkete ya da yine AB’deki 

kontrol ettiği bağlı ortaklık ve iştiraklerine 

doğrudan ya da dolaylı olarak yasaklanan 

hizmetleri veremeyecektir.

Bu düzenleme sadece AB’deki KAYİK’leri 

değil, aynı zamanda AB’de hisseleri borsa-

da işlem gören ve ilgili üye ülke kanunlarına 

tabi tüm şirketleri ve KAYİK’lerin AB üyesi 

olmayan bağlı ortaklıklarını da etkilemekte-

dir. 

Tüzükte, KAYİK denetçisinin müşterisine 

vermesi yasaklanan DDH’ler sayılmış (kara 

liste) ve verilebilecek DDH’lerden alınabi-

lecek ücretler için de son üç yıl denetim 

geliri ortalamasının %70’i olarak bir tavan 

belirlenmiştir. Diğer taraftan, üye ülkelere 

yasaklanan DDH listesini genişletme ya da 

belirli durumlarda bazı vergi ve değerleme 

hizmetlerine izin verme imkânı da verilmiş-

tir. Yasaklanmış olan, diğer bir deyişle kara 

listede yer alan DDH’ler şunlardır:

 Vergi hizmetleri: Vergi beyannamelerinin 

hazırlanması, ücretler üzerinden alınan 

vergi, gümrük vergileri, vergi teşvikleri 

ve devlet desteklerinin belirlenmesi, ya-

sal olarak öngörülmedikçe vergi idareleri 

tarafından yapılacak vergi incelemelerine 

destek verilmesi, ertelenmiş vergi, dolaylı 

veya dolaysız verginin hesaplanması, ver-

gi danışmanlığı sağlanması ile ilgili vergi 

hizmetleri.

 Denetlenen firmanın karar alma ve yöne-

timinde rol almaya yol açacak hizmetler.

 Muhasebe defterlerinin tutulması, mu-

hasebe kayıtlarının ve finansal tabloların 

hazırlanması.

 Bordro hizmetleri.

 Finansal bilgi sistemlerinin hazırlanma-

sı ve uygulanması veya finansal bilgilerin 

hazırlanması ya da kontrolü ile ilgili iç 

kontrol ve risk yönetimi prosedürlerinin 



Yıl : 1 Sayı: 2 Temmuz & Eylül 2016 13

AB Denetim Reformu Muhasebe ve Denetim Dünyası

hazırlanması ve uygulanması.

 Aktüerya hizmetleri veya hukuki destek 

hizmetleriyle ilgili değerleme hizmetleri 

de dâhil olmak üzere değerleme hizmet-

leri.

 Hukuki hizmetler: genel hukuki danış-

manlık sağlanması, denetlenen şirket 

adına müzakere yapma, uyuşmazlıkların 

çözümünde avukatlık yapma hususların-

da hukuki hizmetler.

 Denetlenen firmanın iç denetim fonksiyo-

nu ile ilgili hizmetler.

 Finansal tablolarla ilgili güvence hizmeti 

sağlanması hariç; denetlenen şirketin ya-

tırım stratejisi, sermaye yapısı ve dağılımı 

ile finansmanına ilişkin hizmetler.

 Denetlenen şirket hisselerinin satışına 

aracılık etme, alım satımını ya da tanıtı-

mını yapma.

 İnsan kaynakları hizmetleri: Denetlene-

cek finansal tablolar veya muhasebe ka-

yıtlarının hazırlanması üzerinde önemli 

etkisi olabilecek bir pozisyondaki yöneti-

cilikle ilgili pozisyonlar için aday arama 

veya referans kontrollerini üstlenmeyi 

kapsayan insan kaynakları hizmetleri. Ay-

rıca, organizasyon yapısının oluşturulma-

sı ve maliyet kontrolüyle ilgili insan kay-

nakları hizmetleri.

Yukarda belirtilen yasaklanmış hizmetler 

dışındaki hizmetlere, bağımsızlığı tehdit ve 

bu tehditleri ortadan kaldıracak veya etkisini 

azaltacak önlemlerin değerlendirilmesi so-

nucunda denetim komitesi tarafından onay-

lanması şartıyla, izin verilmiştir.

Raporlama

2006 direktifinin raporlamaya ilişkin 28. 

maddesinde yer alan hükümlere ek olarak, 

tüzüğün 10-13. maddelerinde KAYİK denet-

çilerinin hazırlayacağı denetim raporu ile 

denetim komitesine ve denetleyici kurum-

lara yapılacak ek raporlamaya ve şeffaflık 

raporuna ilişkin özel hükümler yer almıştır. 

Tüzüğün 10.maddesine göre denetim rapo-

runda yer alması gereken hususlar aşağıda 

özetlenmiştir:

 Kim ya da hangi organ tarafından denetçi 

olarak atandığı,

 Denetçi olarak atanma tarihi ile önceki 

atamalar veya yenilemeler dâhil kesinti-

siz toplam denetim süresi,

 Denetim görüşünü desteklemek üzere; 

değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerini de içeren, ciddi de-

ğerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskleri-

nin tanımlanması, denetçinin bu risklere 

verdiği karşılıkların özeti, gerektiğinde 

bu risklerle ilgili yapılan gözlemler. Ay-

rıca, her ciddi değerlendirilmiş “önemli 

yanlışlık” riskine ilişkin olarak denetim 

raporunda yer alan söz konusu bilgilerin 

uygun olduğu durumlarda, ilgili finansal 

tablo dipnotlarına açıkça atıf yapılması 

gerekmektedir.

 Denetimin hile dâhil usulsüzlükleri ne 

ölçüde belirleme kapasitesi olduğunun 

açıklanması,

 Denetim görüşünün, denetim komitesine 

sunulan ek raporla tutarlı olduğunun teyit 

edilmesi,

 Yasaklanan denetim dışı hizmetlerin ve-

rilmediği ve denetçinin denetim sırasında 

denetlenen işletmeye karşı bağımsızlığını 

koruduğunun beyan edilmesi,

 Denetim hizmeti dışında denetçi tarafın-

dan denetlenen işletmeye ya da kontrolü 

altındaki işletmelere verilen ve finansal 

tablolarda veya yönetim raporunda açık-

lanmayan tüm hizmetlerin belirtilmesi.

Diğer taraftan tüzük, üye devletlerin dene-

tim raporunun içeriğine ilişkin ek hususlar 

belirlemesine de izin vermiş olup, denetim 

raporunun bir gözetim kurumu tarafından 

onaylandığı ya da kabul edildiği izlenimi ve-

rebilecek şekilde denetçinin söz konusu ku-

rum ismini kullanmasını yasaklamıştır.

KAYİK denetimlerinde, özellikle finansal ra-
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porlama süreciyle ilgili önemli “iç kontrol” 

zayıflıkları olmak üzere denetimden kaynak-

lanan önemli konularla ilgili olarak denetim 

komitesine denetçinin ek raporlama yap-

ması 2006 direktifinin yürürlükten kaldırılan 

41. maddesinin 4.paragrafında da yer almış-

tı. 2014 tüzüğü ise söz konusu ek raporun 

kapsamını genişletmekte olup (Madde 11), 

ek raporda yer alması gereken ana konular 

aşağıda özetlenmiştir:

 Toplantı tarihleri dâhil, denetçi ile denet-

lenen işletmenin denetim komitesi, yö-

netim ve/veya denetim organı arasındaki 

iletişimin sıklığı, niteliği ve kapsamının 

belirtilmesi,

 Bilanço kalemlerinden hangilerinin doğ-

rudan doğrulamasının yapıldığı ve han-

gilerinin sistem ve uygunluk testlerine 

dayanılarak doğrulandığı hususu da dâhil 

olmak üzere kullanılan metodolojinin be-

lirtilmesi,

 Finansal tablolara bir bütün olarak uy-

gulanan önemlilik düzeyi tutarı ile varsa 

özel işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ya da 

dipnotlar için uygulanan önemlilik düze-

yinin açıklanması,

 Denetim sırasında belirlenen ve işletme-

nin devamlılığı hususunda önemli şüphe 

oluşturabilecek olay ve durumlarla ilgili 

görüşlerin ve bunların önemli bir belir-

sizlik oluşturup oluşturmadığının açık-

lanması ve bildirilmesi,

 Denetlenen işletmenin hem iç finansal 

kontrol sistemindeki hem de muhasebe 

sistemindeki önemli açıkların bildirilmesi 

(Her bir önemli açık için, ilgili açığın yö-

netim tarafından giderilip giderilmediği 

ek raporda bildirilecektir.),

 Denetim sırasında belirlenen, mevzuata 

ve ana sözleşmeye aykırı olan ya da aykırı 

olduğu düşünülen önemli konuların bil-

dirilmesi (bunların denetim komitesinin 

görevlerini yerine getirmesini sağlama 

hususunda ilgili olarak düşünüldüğü ka-

darıyla),

 Uygulanan değerleme metotlarının tüm 

etkileri dâhil, değişik kalemlere uygula-

nan değerleme metotlarının değerlendi-

rilmesi,

 Denetim sırasında ortaya çıkan, yönetim-

le görüşülen veya görüşülmesi gereken 

önemli konular ile denetçinin mesleki 

yargısına göre finansal raporlama süre-

cinin gözetimi için önemli olduğu düşü-

nülen diğer konuların veya denetim sı-

rasında karşılaşılan önemli güçlüklerin 

bildirilmesi.

Diğer taraftan tüzüğün 12. maddesinde KA-

YİK’leri düzenleyen ve denetleyen kurumla-

ra başta mevzuata aykırılıklar olmak üzere 

maddede belirtilen konularda veya üye ülke-

lerce belirlenecek konularda bildirim yapma 

yükümlülüğü getirilmiştir.

Denetçinin iletişiminin bir parçası olarak 

görülen yıllık şeffaflık raporu ise tüzüğün 

13. maddesinde düzenlenmiş olup; KAYİK 

denetimi yapan denetçilerin şeffaflık rapo-

runu internet sitelerinde herkesin erişimine 

açmaları gerekmektedir. Şeffaflık raporun-

da yer alması gereken hususlar daha önce 

2006 direktifinde yer alan hususlarla büyük 

ölçüde aynı olmakla beraber, denetim ağının 

toplam hasılatının açıklanması ve denetim 

kuruluşunun bağımsızlığı ile ilgili bir açık-

lamada bulunulması gibi birkaç farklı husus 

tüzükte yer almıştır.

Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Kontrol 

İncelemesi

Tüzükte, KAYİK denetçilerinin kalite güvence 

incelemelerinin en geç üç yılda bir yapılması 

öngörülmüş, ancak KOBİ şeklindeki KAYİK 

denetçileri için bu süre altı yıl olarak belir-

lenmiştir. 

Tüzüğün 26. maddesinde ayrıntılı olarak dü-

zenlenmiş olan kalite güvence incelemeleri; 

gözetim kurumunun kendi uzmanları (ins-

pectors) tarafından yapılabileceği gibi, ge-

rekli durumlarda uygun nitelikleri taşıyan 

dış uzmanlardan yardım almak suretiyle de 

gerçekleştirilebilecek olup; en azından aşa-

ğıdaki hususları kapsaması gerekmektedir:

 Denetçinin iç kalite kontrol sisteminin de-
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ğerlendirilmesi,

 İç kalite kontrol sisteminin etkinliğini doğ-

rulamak amacıyla KAYİK’lerin denetim 

dosyalarının incelenmesi ve prosedürle-

rin gerekli uygunluk testinin yapılması,

 Yukarda belirtilen incelemeler sonucunda 

tespit edilen bulgular göz önünde tutula-

rak, denetçi tarafından en son yayınlanan 

yıllık şeffaflık raporu içeriğinin değerlen-

dirilmesi.

Diğer taraftan tüzüğün 8. maddesine göre; 

denetim raporu ve denetim komitesine sunu-

lacak ek rapor düzenlenmeden önce, denet-

çi ya da sorumlu denetçinin taslak raporda 

belirttiği görüş ve sonuca makul bir şekilde 

ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek üzere, 

gerçekleştirilen denetimle ilgili bir kalite 

kontrol incelemesi yapılması gerekmekte-

dir. Aynı maddede söz konusu incelemenin, 

inceleme konusu denetimde görev almamış 

ve denetim kalite kontrol incelemesi yapmak 

üzere  (engagement quality control reviewer) 

görevlendirilen bir denetçi tarafından yapıl-

ması da öngörülmüştür.

Ancak denetimin, bir denetim kuruluşu ta-

rafından gerçekleştirildiği ve tüm denetçile-

rinin söz konusu denetimde görev aldığı veya 

bireysel bir denetçi tarafından gerçekleş-

tirilmiş olmakla birlikte söz konusu denet-

çinin bir denetim kuruluşunun ortağı ya da 

çalışanı olmadığı durumlarda; incelemenin 

yapılması amacıyla dışarıdan başka bir de-

netçi görevlendirilebilecektir. 

Gözeti m Kurumları Arasında İşbirliği 
(CEAOB)

Avrupa Gözetim Kurumları Komitesi’nin 

(CEAOB - Committee of European Audit 

Oversight Bodies) kuruluşu ve görevlerine 

ilişkin hükümler tüzüğün 30. maddesinde 

yer almış olup, ulusal gözetim kurumlarının 

hakları saklı kalmak kaydıyla, denetim ku-

rumları arasındaki işbirliği CEAOB tarafın-

dan organize edilecektir. 

CEAOB, her üye ülkeden bir temsilci olmak 

üzere ulusal gözetim kurumlarının üst düzey 

temsilcilerinden ve Avrupa Menkul Kıymet-

ler ve Piyasalar Kurumu (ESMA - European 

Securities and Markets Authority) tarafından 

atanan ve oy kullanma yetkisi bulunmayan 

bir üyeden oluşmaktadır. Komitenin başka-

nı, ulusal gözetim kurumlarının temsilcileri 

arasından seçilirken, başkan yardımcısı Ko-

misyon tarafından atanmaktadır. 

Diğer taraftan, daha önce Komisyon’un 

2005/909/EC sayılı kararı ile kurulan Avru-

pa Gözetim Kurumları Grubu’nun (EGAOB - 

European Group of Audit Oversight Bodies) 

görevleri yeni kurulan Komiteye (CEAOB) 

devredilmiştir.

Ulusal gözetim kurumlarının faaliyetlerini 

koordine edecek olan CEAOB, esas itibariyle 

aşağıdaki görevleri yürütecektir:

 Direktif ve tüzüğün uygulamasına yönelik 

olarak bağlayıcı olmayan rehber ve gö-

rüşler kabul etmek (Kabul edilen rehber 

ve görüşler Komisyon tarafından yayınla-

nacaktır.),

 Bilgi değişimini kolaylaştırmak, Komis-

yon’a tavsiyelerde bulunmak, üçüncü 

ülkelerin kamu gözetim sistemlerinin 

teknik olarak değerlendirilmesine katkı 

sağlamak ve AB düzeyinde kabulü ama-

cıyla uluslararası denetim standartlarını 

teknik açıdan incelemek,

 KAYİK’lerin denetçileri ve bunların dene-

tim ağlarının gözetimi için işbirliği yön-

temlerinin geliştirilmesine katkıda bu-

lunmak.

Ayrıca CEAOB gerekli durumlarda, ESMA, 

Avrupa Bankacılık Kurumu (EBA - Europe-

an Banking Authority) ve Avrupa Sigortacılık 

ve Mesleki Emeklilik Kurumu’ndan (EIOPA - 

European Insurance and Occupational Pen-

sions Authority) yardım isteyebilecektir.

SONUÇ

Enron ve benzeri skandallardan sonra, de-

netçi bağımsızlığını güçlendirmek ve fi-

nansal raporlamaya olan güveni sağlamak 

amacıyla; ABD 2002 yılında Sarbanes Oxley 

Kanunu’nu yürürlüğe koymuştur. AB ise 2006 
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yılında kabul edilen 2006/43/EC sayılı direk-

tif ile denetim alanında bazı düzenlemeler 

yapmış olmakla birlikte, daha çok finansal 

sistemi istikrara kavuşturmaya yönelik acil 

gereksinimlere odaklanıldığından, denetim 

fonksiyonunun nasıl güçlendirileceği husu-

sunda yeterli gayret gösterilmemiştir.

2008 finansal krizinden sonra finansal tab-

lolara olan yatırımcı güveninin tekrar kaza-

nılması amacıyla Avrupa Komisyonu 2010 

yılında bir rapor yayınlayarak, denetçi ba-

ğımsızlığını güçlendirmek ve çıkar çatışma-

larını önleyecek tedbirleri almak üzere 3 yıl 

sürecek olan mevzuat çalışmasını başlat-

mıştır. Söz konusu çalışmalar sonucunda, 

2006/43/EC sayılı denetim direktifinde de-

ğişiklik yapan 2014/56/EU sayılı direktif ile 

KAYİK’lerin denetimini düzenleyen 537/2014 

sayılı tüzük, Avrupa Parlamentosu tarafın-

dan Nisan 2014’de kabul edilmiş, 27 Mayıs 

2014 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımla-

narak 20 gün sonra yürürlüğe girmiş, ancak 

üye ülkelerin kendi mevzuatlarını bu düzen-

lemelere uygun hale getirebilmeleri için 2 

yıllık geçiş süresi öngörülmüş, zorunlu de-

netim kuruluşu rotasyonuna ilişkin hüküm-

ler hariç, tüm ülkelerde 17 Haziran 2016 ta-

rihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Denetim reformunu oluşturan 2014/56/EU 

sayılı direktifte; denetçinin bağımsızlığı ve 

tarafsızlığı, uluslararası denetim standart-

ları, denetim raporu, kalite güvence sistemi, 

soruşturma ve yaptırımlar, kamu gözetimi 

gibi zorunlu denetime genel olarak uygu-

lanacak kurallar ile KAYİK’lerin denetim 

komitelerine ilişkin hükümler yer alırken; 

537/2014 sayılı tüzükte zorunlu denetim ku-

ruluşu rotasyonu, denetim dışı bazı hizmet-

lerin yasaklanması veya sınırlandırılması, 

raporlama, kalite güvence sistemi, gözetim 

kurumları arasında işbirliği konularında KA-

YİK’lere uygulanacak ek yükümlülükler yer 

almıştır. 

Böylece, yetkileri genişletilen KAYİK’lerin 

denetim komiteleri güçlendirilmiş; sözleş-

melere, piyasa rekabetini kısıtlayacak şe-

kilde (“sadece dört büyük” gibi) hükümler 

konması yasaklanarak denetim piyasasında 

rekabet imkânı sağlanmış; raporlama ve ek 

raporlamaya ilişkin hükümler ile şeffaflık 

ve hesap verilebilirlik geliştirilmiş; denetim 

dışı bazı hizmetler yasaklanarak, bazılarına 

ise sınırlama getirilerek ve KAYİK denetçile-

ri için belirli şartlarda uzatılabilen 10 yıllık 

zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu uygu-

lanarak denetçi bağımsızlığı güçlendirilmiş; 

her üye ülkede bir kamu gözetimi kurumu 

ve bunların temsilcilerinden oluşan Avrupa 

Gözetim Kurumları Komitesi’nin (CEAOB) 

kurulması sağlanarak güvenli bir piyasa 

oluşmasına katkı sağlanmıştır. 

Söz konusu direktif ve tüzük ile yapılan de-

netim reformu; denetimde tek bir Avru pa 

Pazarı oluşturulmasının temellerini atmış; 

hem kurumsal yönetimi, denetçi yeterliliğini 

ve denetim kalitesini güçlendirerek, hem de 

denetim sürecinde yer alan ana paydaşların 

bağımsızlığını artırarak Avrupa şirketlerinin 

özellikle de KAYİK’lerin denetlenmiş finan-

sal tablolarına olan yatırımcı güvenini tekrar 

sağlamayı amaçlamıştır.
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KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Ahmet GÜRSOY – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Günümüzde çok uluslu şirket sayısının ve 

yabancı paralı işlem hacminin artmasıy-

la birlikte, döviz kurları ve kurlardaki deği-

şimin etkileri finansal raporlama açısından 

önem arz eden konuların başında gelmeye 

başlamıştır. Döviz fiyatları değiştikçe işlet-

melerin varlık ve yükümlülüklerinin değer-

leri etkilenmekte, bu durum aynı zamanda 

işletmelerin kârlılıklarına da yansımaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle döviz kuru, döviz pi-

yasaları ve döviz kuru riskine ilişkin genel 

bilgiler verilmiş sonrasında ise kur farkları-

nı meydana getiren işlemler ile bu farkların 

TMS 21 Kur Değişim Etkileri standardı kap-

samında muhasebeleştirilmesine ve değer-

lemesine ilişkin hususlar ele alınmıştır. 

Son bölümde yer alan uygulama örneğin-

de, ana ortaklık ve bağlı ortaklığın bireysel 

ve grup içi yabancı paralı işlemlerine ilişkin 

muhasebeleştirme ve dönem sonu değer-

leme işlemleri gösterilmiştir. Bu kapsamda 

konsolide finansal tablolar hazırlanarak kur 

değişimi neticesinde ortaya çıkan kur fark-

larının bu tabloları ne şekilde etkilediği açık-

lanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kur Farkı, Geçerli Para 

Birimi, Yurtdışındaki Net Yatırım

ABSTRACT

Nowadays volume of foreign currency tran-

sactions and number multinational corpo-

ration has increased. The effect of foreign 

exchange rates and exchange differences 

on the financial statements has increased 

respectively. The amount of assets and lia-

bilities of a company changes in parallel to 

the change in exchange rates. Consequently, 

the profitability is affected by the resulting 

change in assets and liabilities. In this study, 

exchange rate, exchange markets and fore-

ign exchange risk is described primarily. The 

transactions that result in foreign exchange 

differences and issues related to the initial 

recognition and reporting in the subsequent 

periods is discussed. 

In the last section of this study, a practical 

case presenting recognition and subsequ-

ent measurement of intra-group foreign 

exchange transactions provided.  In order 

to demonstrate the effect of foreign curren-

cy differences on the consolidated financial 

statements of the group presenting is pre-

pared.

Keywords: Exchange Difference, Functional 

Currency, Foreign Operation

GİRİŞ

Günümüzde birçok işletmenin varlık ve yü-

kümlülükleri ile nakit akışları yabancı para 

cinsinden gösterilmekte ya da izlenmekte-

dir. Genişleyen uluslararası ticaretle birlikte, 

şirketlerin finansal tablolarındaki yabancı 

paralı işlem ve sunumların sayısı da artmak-

ta, finansal tablolardaki tüm kalemlerin aynı 

para biriminden gösterilmesi zorunluluğu 

çerçevesinde yabancı para ile yapılan işlem 

ve kayıtların döviz kuru kullanarak tek bir 

para birimine çevrilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı TMS 21 Kur Değişi-
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minin Etkileri Standardı kapsamında ya-

bancı paralı işlemlerin muhasebeleştirme 

ve değerlemesine ilişkin bilgi vermek ve 

bu işlemlerin finansal tablolara ne şekilde 

yansıtıldığını göstermektir. Bu bağlamda 

çalışmanın birinci bölümünde döviz ve döviz 

kuru kavramları açıklandıktan sonra döviz 

piyasaları ve döviz kuru riskine ilişkin bilgi-

ler verilmektedir.

İkinci bölümde TMS 21 kapsamında kur de-

ğişiminin etkileri, örnekleriyle birlikte ince-

lenmiş standart hükümlerine açıklık getiril-

meye çalışılmıştır.

Üçüncü ve son bölümde ise uygulama ör-

neğine yer verilmiş ve bu kapsamda ana 

ortaklık ve bağlı ortaklığın yabancı paralı iş-

lemlerinin ilk muhasebeleştirme, takip eden 

denem sonu değerleme ve konsolidasyon iş-

lemleri ele alınmıştır.

1. TMS 21 Kur Değişimi Etkileri Standardının 

Amacı ve Kapsamı

Kavramsal çerçeveye uyumlu olarak finansal 

tabloların genel amacı, ekonomik ve ticari 

kararlar alırken raporlayan işletmeye ilişkin 

faydalı finansal bilgi sağlamaktır. Finansal 

bilginin faydalı olması için bu bilginin ihtiya-

ca ve gerçeğe bir şekilde sunulması gerek-

mektedir. Kur değişim etkilerinin raporlan-

ması finansal bilginin faydasını ve şeffaflığını 

geliştirir. Çünkü finansal tablo unsurları; ya-

bancı para kurlarının olumsuz yönde değiş-

mesi durumunda zararlara, düşük hasılata 

veya yüksek maliyete sebep olan işlem ve 

olayların ekonomik etkilerini gerçeğe uygun 

bir şekilde sunar. Bu raporlama, ek olarak,  

finansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğini art-

tırır ve finansal tablo kullanıcılarına işlet-

meye ilişkin gelecekteki nakit akışlarının 

değerlendirmesinde yardımcı olur.

Bir işletme temel olarak iki şekilde yabancı 

paralı işlem yapabilir: 

• Direkt olarak kendisi yabancı para cin-

sinden ifade edilen muhasebe işlemi ya-

pabilir, ya da

• Yurtdışında bir işletmeye sahip olabilir.

TMS 21’in amacı, yabancı para işlemlerin 

ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tab-

lolara (konsolidasyon ya da özkaynak yön-

temini kullanarak) nasıl dâhil edileceğini ve 

finansal tablolarda kullanılan para birimine 

nasıl çevrileceğini düzenlemektir. Muhase-

be işlemlerinde hangi döviz kuru/kurlarının 

kullanılacağı ve döviz kurlarındaki değişimin 

finansal tablolar üzerindeki etkilerinin na-

sıl raporlanacağını açıklamak da TMS 21’in 

amaçları arasındadır.

TMS 21,

a) “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleş-

tirme ve Ölçme” Standardının kapsamın-

da olan türev işlemler ve bakiyeler hariç; 

yabancı para işlemlerin ve yabancı para 

cinsinden bakiyelerin muhasebeleştiril-

mesinde;

b) İşletmenin finansal tablolarına konso-

lidasyon ya da özkaynak yöntemi uygu-

lanarak dâhil edilen yurtdışındaki işlet-

melerin faaliyet sonuçlarının ve finansal 

durumunun raporlama para birimine 

çevrilmesinde ve

c) İşletmenin faaliyet sonuçlarının ve finan-

sal durumunun finansal tablolarda kul-

lanılan para birimine çevrilmesinde kul-

lanılır.

“TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştir-

me ve Ölçme” ve “TFRS 9 Finansal Araçlar” 

standartlarının uygulandığı yabancı para tü-

rev araçlar TMS 21 kapsamında değerlendi-

rilmezken bu standartlar dışındaki yabancı 

para türev araçlar TMS 21 kapsamındadır. 

Ayrıca TMS 21, bir işletmenin türev araçları-

na ilişkin tutarların geçerli para biriminden 

finansal tablolarda kullanılan para birimine 

çevirim işlemlerinde de uygulanır.

Yurtdışındaki işletmedeki net yatırım da 

dâhil olmak üzere, yabancı paralı kalemler 

için yapılan finansal riskten korunma mu-

hasebesinde ve yabancı para işlemlerden 

kaynaklanan nakit akışlarının nakit akış tab-

losundaki sunumunda ya da yurtdışındaki 

işletmenin nakit akışlarının çevriminde TMS 

21 uygulanmaz.
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Örnek 1: ABC AŞ.’nin geçerli para birimi 

farklı olan bir bağlı ortaklığı bulunmakta-

dır. ABC AŞ.’nin bu bağlı ortaklıktaki yatırı-

mı $2.000.000’dır. Bunun yanında ABC AŞ. 

$4.000.000‘lık üçüncü taraf uzun vadeli borç 

anlaşması yapmış ve bu borcun $2.000.000’lık 

kısmını bağlı ortaklıktaki yatırım riskinden ka-

çınmak amacıyla (hedge)  almıştır. 

Borcun, yabancı bağlı ortaklıktaki riskten ka-

çınmak için alınan $2.000.000’lık kısmı TMS 21 

değil TFRS 9 kapsamında olup geri kalan kısmı 

TMS 21 kapsamındadır.

2. Geçerli Para Birimi

Finansal tabloların hazırlanabilmesi için her 

işletmenin kendi geçerli para birimini belir-

lemesi gerekmektedir. TMS 21’de “geçerli 

para birimi”, işletmenin faaliyet gösterdiği 

temel ekonomik çevrenin para birimi olarak 

tanımlanmaktadır. Geçerli para birimi genel 

anlamda nakit giriş ve çıkışlarının yapıldığı 

para birimidir. Geçerli para birimi işletme 

için bir seçim değil değerlendirilip belirlen-

mesi gereken bir olgudur. Şöyle ki, bir işlet-

menin geçerli para birimi yalnızca faaliyet 

gösterdiği çevredeki şartların değişmesi ha-

linde değişebilir.

İşletmenin geçerli para birimini belirleyebil-

mesi için bir takım göstergeler bulunmak-

tadır. Geçerli para birimi, sırasıyla öncelikli 

ve ilave (kanıt sağlayıcı) göstergeler dikkate 

alınarak belirlenir. 

İşletmenin öncelikli olarak geçerli para bi-

rimi: 

a) Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok 

etkileyen para birimi (mal ve hizmetlerin 

satış fiyatlarının çoğunlukla bağlı olduğu 

ve gerçekleştiği para birimi) ve rekabet 

unsurları ve yasal düzenlemeleriyle mal 

ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok et-

kileyen ülkenin para birimidir. 

b) Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, ham 

madde ve diğer maliyetleri en çok etki-

leyen para birimidir (sıklıkla, bu tür mali-

yetlerin oluştuğu ve ödendiği para birimi-

dir),

Geçerli para birimi belirlenirken ilave (kanıt 

sağlayıcı) olarak;

a) Finansman faaliyetlerinden (borçlanma 

aracı ya da özkaynağa dayalı finansal 

araçlar gibi) yaratılan fonların para birimi 

ile

b) İşletme faaliyetlerine ilişkin tahsilatların 

tutulduğu para birimi değerlendirilir.

Geçerli para birimini belirlenmesine petrol 

alım satımı olan bir işletmeyi olarak vere-

biliriz. Genelde kabul edildiği üzere petrol 

fiyatları USD üzerinden belirlenir. Asıl faa-

liyeti petrol alım satımı olan bir işletmenin 

ürünlerinin satış fiyatı da USD’den etkilenir. 

Böylece, faturada yer alan ve yerel para biri-

mi cinsinden ifade edilen tutar USD üzerin-

den belirlenen petrol fiyatı referans alınarak 

belirlendiği için işletmenin faturayı hangi 

para biriminden düzenlendiğine bakılmaksı-

zın işletmenin geçerli para birimi USD ola-

rak değerlendirilir.

Eğer bir işletmenin geçerli para birimi yük-

sek enflasyonlu bir ekonominin para biri-

mi ise, işletme finansal tabloları “TMS 29 

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlama” Standardına göre yeniden dü-

zenler. Bu işletme, TMS 21’e göre belirle-

nen geçerli para biriminden farklı bir para 

birimini (ana şirketin geçerli para birimi gibi) 

geçerli para birimi olarak benimseyerek 

TMS 29’a göre finansal tablolarını yeniden 

düzenlemekten kaçınma yoluna gidemez.

Geçerli para birimi ulusal para birimi olan 

ve yurt içinde faaliyet gösteren bir işletme 

yurtdışındaki işletmeye bağlı ortaklık, işti-

rak, şube ya da müşterek anlaşma olarak 

sahip olabilir. Yurtdışındaki işletmenin ge-

çerli para biriminin ve bu geçerli para biri-

minin yurtiçindeki işletmeninki ile aynı olup 

olmadığının belirlenmesinde, aşağıdaki ek 

faktörler dikkate alınır.

a) Yurtdışındaki işletmenin faaliyetlerinin 

önemli derecede özerk olarak veya ra-

porlayan işletmenin bir uzantısı şeklinde 

yürütülüp yürütülmediği. Faaliyetlerin 

raporlayan işletmenin uzantısı olarak 
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yürütülmesine; yurtdışındaki işletme-

nin sadece raporlayan işletmeden ithal 

edilen malları satması ve hasılatları ona 

göndermesi örnek olarak gösterilebilir. 

Önemli derecede özerklik durumunda 

ise; yurtdışındaki işletme önemli ölçüde 

yerel para biriminde nakit ve diğer para-

sal kalemleri biriktirir, giderlerini karşı-

lar, gelir oluşturur ve borçlanır. 

b) Yurtiçindeki işletme ile yapılan işlemle-

rin, yurtdışındaki işletmenin toplam faa-

liyetlerinin yüksek ya da düşük bir oranını 

oluşturması.

c) Yurtdışındaki işletmenin faaliyetlerinden 

elde edilen nakit akışlarının raporlayan 

işletmenin nakit akışlarını doğrudan et-

kileyip etkilemediği ve istenildiği an ken-

disine aktarılmasının mümkün olup ol-

madığı.

d) Yurtiçindeki işletmeden fon desteği ge-

rektirmeden, yurtdışındaki işletmenin 

kendi faaliyetlerinden sağladığı nakit 

akışlarının mevcut ve normal koşullarda 

beklenen borç yükümlülüklerini karşıla-

maya yeterli olup olmaması.

Göstergelerin karışık ve geçerli para biri-

mini belirleyen göstergelerin açık olmadığı 

durumlarda ana faaliyetlerin, olayların ve 

koşulların ekonomik etkilerini en iyi yansıtan 

para biriminin belirlenmesi yönetimin takdi-

rine bırakılmıştır. Bu tür durumlarda yöne-

tim öncelikli göstergelerin bulunmaması 

halinde ilave (kanıt sağlayıcı) göstergeleri 

dikkate alır. Öncelikli göstergeler mevcut ve 

geçerli para biriminin belirlenmesinde ye-

terli açıklıkta ise ilave göstergeler dikkate 

alınmaz.

Eğer bir ara ana ortaklığın, yani hem kon-

solide olduğu bir ana ortaklık olan hem de 

altında bağlı ortaklık, iştirak veya şube bu-

lunan bir işletmenin, nihai ana ortaklıktan 

farklı yöneticileri ve çalışanları bulunuyorsa, 

kendine ait finansal raporlama sorumluluk-

ları varsa, altındaki işletmeleri de kapsaya-

cak şekilde finansal tablo oluşturuyorsa ve 

aktif olarak bir bölgede faaliyetlerini yürütü-

yorsa bu işletmenin ana ortaklığıyla aynı ge-

çerli para birimi belirlemesine gerek yoktur. 

Ancak bir işletme yalnızca ana ortaklığın be-

lirli faaliyetlerini (finansal kiralama, sigorta 

vs.) sürdürmek için özel amaçla kurulmuş 

ise bu işletme ana ortaklığın uzantısıdır ve 

ana ortaklık ile aynı geçerli para birimini 

kullanmalıdır.

Örnek 2: Fransız şirketi olan A’nın ABD’de 

tekstil ürünleri üreten bir bağlı ortaklığı (B) 

bulunmaktadır.

Öncelikli göstergelere bakıldığında, B’nin ge-

çerli para birimi ABD Doları (USD)’dır. Çünkü 

ürünlerin satış fiyatları, işçi maliyetleri, ham-

madde maliyetleri ve diğer maliyetler büyük 

ölçüde USD’den etkilenmektedir. Ayrıca ürün-

lerin satış fiyatlarına ilişkin rekabet kuralları 

ve diğer düzenlemeler de ABD tarafından be-

lirlenmektedir.

B şirketi, A şirketi tarafından sağlanan ve Euro 

cinsinden bir grup içi borçla finanse edilmekte 

ayrıca B şirketi tarafından sağlanan nakit akış-

larının düzenli bir şekilde A şirketine transfer 

edilmektedir. Bu durumda, B şirketinin geçerli 

para biriminin belirlenmesinde ilave hususlar 

dikkate alınmalı mıdır?

Dikkate alınmamalıdır. Çünkü ilave hususlar, 

öncelikli hususların açık olmadığı durumlarda 

göz önünde bulundurulur.

Ancak, B şirketinin tekstil ürünlerini üretmeyip 

ABD dışında bir firmaya ürettiriyorsa (USD nin 

üretim faktörleri üzerindeki etkinliği kalkmış 

oluyor) bu durumda öncelikli hususlar dikkate 

alındığında, USD bariz bir şekilde geçerli para 

birimi olarak belirlenememektedir ve B şir-

ketinin geçerli para birimi belirlenirken ilave 

hususlar dikkate alınmalıdır (Beyersdorff ve 

diğerleri, 2015).

3. Parasal Kalemler 

TMS 21 kur farklarının belirlenmesi ve mu-

hasebeleştirilmesinde kalemler için parasal 

ve parasal olmayan ayrımına girmiştir. Para-

sal kalemler, elde tutulan para ile sabit veya 

belirlenebilir bir tutarda para olarak alına-

cak veya ödenecek varlık ve borçlar olarak 

tanımlanırken, belirli bir tutarda para olarak 

alınamayacak veya ödenmeyecek varlık ve 

borçlar ise parasal olmayan kalem olarak 

değerlendirilmektedir.
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Aşağıdaki tabloda birçok kalem parasal ve parasal olmayan kalemler şeklinde ayrılmıştır.

Tablo 1: Parasal/Parasal Olmayan Kalemler

Parasal Kalemler Parasal Olmayan Kalemler

Nakit Maddi Duran Varlıklar

Banka Hesapları ve Kredileri Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Teminatlar Şerefiye

Kıdem Tazminatı Karşılıklar Sermaye

Gider Tahakkukları Peşin Ödenen Giderler

Satıcılar Ortaklara Yapılan Yatırımlar

Ödenecek / İndirilecek Vergi Stoklar

Borçlanma Senetleri Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Ticari Alacaklar Gelecek Yıllara Ait Gelirler

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hisse Senetleri

Alacak Senetleri ve Diğer Alacaklar Parasal Olmayan Varlık Karşılıkları

Borç Senetleri ve Diğer Borçlar

Gelir Tahakkuklar

Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü

Finansal Kiralama Ödemeleri

Kaynak: Hall,N.; Barden, P. ve  Poole, V. 2014. Deloitte iGAAP Volume A Part 2. LexisNexis. 

London:1546.

4. Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net 

Yatırım

Bir işletme, yurtdışındaki işletmeye borç ver-

mek ya da bu işletmeden borç almak sure-

tiyle finansal tablolarında alacak ya da borç 

niteliğinde parasal bir kaleme sahip olabilir. 

Öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi 

planlanmayan ya da beklenmeyen bir borç 

ya da alacak kalemi, işletmenin yurtdışındaki 

işletmedeki net yatırımının bir parçası olarak 

değerlendirilir. İşletmenin yurtdışındaki iş-

letmeye sermaye yatırımı yapması şeklinde 

ele alınır. Bu borç ve alacak olarak muhase-

beleştirilen parasal kalemler uzun vadeli ala-

cakları ya da kredileri içerebilir. Ancak ticari 

alacak ya da borçlar bu kapsamda değildir.

TMS 21, yukarıdaki paragrafta geçen öngö-

rülebilir geleceğin ne olduğuna ilişkin bir 

zaman belirlemesi yapmamıştır. Bu yüzden 

öngörülebilir gelecek kavramı amaç bazlı bir 

göstergedir. Başka bir ifade ile grup içi ala-

caklar ve borçlar aşağıdaki durumların var-

lığı halinde yurtdışındaki işletmede bulunan 

net yatırım olarak değerlendirilir:

• Ana ortaklığın grup içi hesaba ilişkin bir 

geri ödeme talebi olmadığı ve 

• Ana ortaklığın yönetiminin grup içi hesabı 

yurtdışındaki işletmede bulunan net yatı-

rımın bir parçası olarak gördüğü durum-

lar.

Yurtdışındaki bir işletmeden parasal kalem 

alacağı veya söz konusu işletmeye parasal 

borcu olan bir işletme, bir grubun bağlı or-

taklığı olabilir. Şöyle ki, borç ya da alacağın 

ana ortaklığa ait olması gerekmez. İşlemler 
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gruba dâhil herhangi bir bağlı ortaklık vası-

tasıyla da yapılabilir.

Örneğin, ana ortaklığın sahip olduğu bir bağ-

lı ortaklık (yurt içinde ya da dışında) ana or-

taklığın yurtdışındaki diğer bağlı ortaklığına 

kredi verirse ve bu kredinin geri ödemesinin 

öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi 

beklenmiyorsa, krediyi veren bağlı ortaklı-

ğın yurtdışında bulunan ve krediyi alan bağlı 

ortaklıktaki alacağı, ana ortaklığın yurtdışın-

daki bağlı ortaklığında bulunan net yatırımı-

nın bir parçası şeklinde değerlendirilir.

Yukarıdaki örnekte de belirtildiği üzere para-

sal kalemin öngörülebilir bir gelecekte ger-

çekleşmesi planlanmıyor ya da beklenmiyor-

sa bu parasal kalem, raporlayan işletmeden 

mi yoksa herhangi bir bağlı ortaklıktan mı 

aktarıldığına bakılmaksızın raporlayan işlet-

menin yurtdışındaki işletmede bulunan net 

yatırımını oluşturur.

5. İlk Muhasebeleştirme

Yabancı paralı işlemler, yabancı para biri-

minde gerçekleştirilmiş ya da ödemenin 

yabancı para biriminde gerçekleştirilmesini 

gerektiren işlemlerden oluşur. Örneğin:

• İşletmenin, fiyatları yabancı bir para bi-

riminde belirlenen mal ve hizmetleri alıp 

satması;

• İşletmenin, borç ya da alacak tutarla-

rı yabancı bir para biriminde belirlenen 

kredi alması ya da borç vermesi veya

• İşletmenin, yabancı bir para birimi cin-

sinden varlık iktisap etmesi ya da elden 

çıkarması ile bu tür yükümlülüklerin 

doğması veya ifa edilmesi.

İşletme yukarıdaki işlemleri direkt olarak 

yaptığında yabancı para biriminin değerin-

deki değişimin nakit akışlarını etkileme ris-

kiyle karşı karşıya kalır. İşletmenin yabancı 

paralı işlemleri muhasebe kayıtlarında mu-

hasebeleştirmesi için işlemle ilişkin tutarı 

geçerli para birimine çevirmek zorundadır. 

Muhasebeleştirmenin ardından kur oranlar-

daki değişimin defter değerini etkilediği du-

rumlarda kur farkları meydana gelir.

Bir yabancı para işlemi ilk muhasebeleştir-

me sırasında; yabancı para birimindeki tu-

tara, geçerli para birimi ile işlem tarihindeki 

yabancı para birimi arasındaki geçerli (spot) 

kur uygulanarak, geçerli para biriminden 

kaydedilir. İşlem tarihi ise, işlemin Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları’na göre ilk 

defa kaydedilmesi gerektiği tarihtir.

Bazı işlemlerde para birimlerinin çevrimi 

esnasında muhtelif tarihler yer almaktadır. 

Sipariş usulü alım satımlarda yaşanan bu 

tür durumlarda standartların geneline iliş-

kin yorum ve değerlendirme yapılarak hangi 

kurun kullanılacağı belirlenir. 

Raporlayan işletmeler uygulama kolaylığı 

sağlamak amacıyla, işlem tarihindeki ger-

çek kura yaklaşan bir kuru, örneğin, haftanın 

ya da ayın ortalama kurunu, o dönem içinde 

her bir yabancı para biriminde gerçekleşen 

işlemlerin tümü için kullanabilirler. Ancak, 

döviz kurunun önemli ölçüde dalgalanması 

durumunda dönem için ortalama kur kulla-

nılamaz.

6. İzleyen Raporlama Dönemi Sonunda 

Raporlama

Raporlama döneminin sonu itibariyle yaban-

cı paralı işlemlerin hangi kurdan çevrileceği 

aşağıdaki hususlara bağlıdır:

• Muhasebe kaleminin parasal olup olma-

dığına ve 

• Parasal olmayan kalemlerin tarihi ma-

liyetle mi yoksa gerçeğe uygun değeri 

üzerinden mi ölçüldüğüne.

6.1. Parasal Kalemlerin Raporlanması

Her raporlama dönemi sonunda yabancı pa-

ralı parasal kalemler kapanış kurundan, di-

ğer bir ifadeyle dönem sonundaki spot kur-

dan, çevrilir.

Parasal kalemli işlemler (örnek olarak kre-

diler ya da alacaklar) raporlama tarihi itiba-

riyle ödenmiş (tahsil edilmiş) ya da ödenme-

miş (tahsil edilmemiş) olabilir. Raporlama 

tarihinden önce ödenen (tahsil edilen) para-

sal kalemler işlemin yapıldığı tarihteki spot 
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kur kullanarak çevrilir. Raporlama tarihinde 

ödenmemiş ( tahsil edilmemiş ) parasal ka-

lemler ise, finansal durum tablosu an itiba-

riyle işletmenin finansal durumunu yansıttı-

ğı için, kapanış kurundan çevrilir.

6.2. Parasal Olmayan Kalemlerin 

Raporlanması

Parasal olamayan kalemlerin raporlama 

dönemi sonunda hangi kurdan çevrileceğini 

belirlemek için ilk önce kalemin tarihi mali-

yetiyle mi yoksa gerçeğe uygun değeri ile mi 

ölçüldüğünü belirlemek gerekir. Bu belirle-

menin ardından eğer ki parasal olmayan ka-

lem, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yaban-

cı para birimindeki parasal olmayan kalem 

ise işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak 

çevrim yapılır. Diğer bir ifadeyle bu kalemler 

ilk muhasebeleştirildiği zamanki kur ile fi-

nansal tablolarda yer almaya devam ederler 

ve bu kalemler için dönem sonunda yeniden 

çevrim işlemi yapılmaz.

Örnek 3: FYF  LTD. geçerli para birimi Euro 

olan ve henüz TFRS 9 Finansal Araçlar Stan-

dardını uygulamayan bir şirkettir. Bu şirket, 

01.06.2015 tarihinde 6M Japon Yeni (JPY) kar-

şılığında Japonya’da bir yatırım elde etmiştir. 

Bu yatırım, öz kaynağa dayalı finansal araç 

olduğu, aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bu-

lunmadığı ve gerçeğe uygun değeri güvenilir 

bir şekilde ölçülemediği için TMS 39 uyarınca 

tarihi maliyetiyle ölçülür. Tarihler itibariyle €/

JPY kuru şu şekildedir.

Tarih                        1Euro/JPY

01.06.2015                 2.00

31.12.2015                 1.50

31.12.2015’te (raporlama dönemi sonu) FYF 

LTD.’nin Japonya’daki yatırımının değeri €3M 

‘dan €4M’ya çıkmıştır. Ancak bu yatırım, tarihi 

maliyetiyle ölçülen parasal olmayan bir kalem 

olduğundan TMS 21’in 23(b) paragrafı gere-

ğince elde etme tarihindeki kurdan çevrilmeye 

devam eder ve aradaki €1M’ luk fark gelir ola-

rak kaydedilmez.

Parasal olmayan kalem, gerçeğe uygun de-

ğerden ölçülen yabancı para birimindeki 

parasal olmayan bir kalem ise gerçeğe uy-

gun değerin ölçüldüğü tarihteki döviz kurları 

kullanılarak çevrim yapılır.

Bazı varlıkların değerlemesinde doğan kur 

farklarının tabi tutulacağı işlem, varlıkların 

nasıl değerlendiğine göre farklılık gösterir. 

Çünkü maddi duran varlıklar olsun, yatırım 

amaçlı gayrimenkuller olsun veya finan-

sal araçlar olsun sadece maliyet bedeli ile 

değerlenmezler. İşletmeler bu varlıkların 

değerlemesinde yeniden değerleme veya 

gerçeğe uygun değer yöntemini benimseye-

bilirler.

Bazı durumlarda varlıkların defter değerleri 

iki veya daha fazla tutarın karşılaştırılmasıy-

la belirlenir. Örneğin;

• “TMS 2 Stoklar” Standardına göre ma-

liyet ya da net gerçekleşebilir değerden 

düşük olanıdır.

• “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” 

Standardına göre, değer düşüklüğü gös-

tergesi olan bir varlığın defter değeri, 

muhtemel değer düşüklüğü dikkate alın-

madan önceki defter değeri ile geri kaza-

nılabilir tutarından düşük olanıdır.

Varlıkların değerinde yabancı para cinsinden 

bir değer artışı olsa bile yukarıda yer alan 

karşılaştırmalar neticesinde; döviz kurları-

nın değişmesiyle birlikte geçerli para biri-

minde bir değer düşüklüğü ya da tam tersi 

bir etki ortaya çıkabilir.

Yukarıdakiler gibi parasal olmayan ve bir 

yabancı para biriminden ölçülen bir varlığın 

defter değeri aşağıdaki tutarlar karşılaştıra-

rak belirlenir:

• Tutarın belirlendiği tarihteki döviz kurun-

dan çevrilen maliyet ya da defter değe-

rinden TMS’lere göre uygun olanı (tarihi 

maliyet cinsinden ölçülen bir kalem için 

işlem tarihindeki kur) ve

• Değerin belirlendiği tarihteki döviz ku-

rundan çevrilen net gerçekleşebilir de-
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ğer ya da geri kazanılabilir tutardan, 

TMS’lere göre uygun olanı (raporlama 

dönemi sonundaki kapanış kuru).

Örnek 4: OnAr A.Ş. Türkiye’de faaliyet gösteren 

ve geçerli para birimi TL olan bir işletmedir. 

OnAr A.Ş.  01.03.2015 tarihinde $1000 tutarın-

da stok satın almıştır (1$=2TL). Dönem sonu 

itibariyle stokların zarar gördüğü ve değerinin 

$700’ya düştüğü tespit edilmiştir. Dönem sonu 

kuru ise $1=3TL dir.

-Alış Tarihinde Stokların Değeri (maliyet be-

deli): $1000*2=2000 TL 

-Dönem sonu stokların Net Gerçekleşebilir 

Değeri: $700

-Dönem sonu stokların Geçerli Para Biri-

mi Cinsinden Net Gerçekleşebilir Değeri: 

$700*3=2100

Yabancı para birimi cinsinden bakıldığında 

stoklarda bir değer düşüklüğü mevcuttur ve 

stoklar net gerçekleşebilir değerine indirilip 

değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerek-

mektedir. Ancak dönem sonunda stokların ge-

çerli para birimi cinsinden net gerçekleşebilir 

değerinin geçerli para birimi cinsinden maliyet 

bedelinden yüksek olması sebebiyle değer dü-

şüklüğü ayrılmasına gerek yoktur.

Bazı durumlarda izleyen raporlama döne-

mi sonundaki raporlamada muhtelif döviz 

kurları mevcut olabilir. Örneğin, ülkede iç 

karışıklık yaşanıyor ya da ülke yönetimi yurt-

dışına sermaye akışını engellemek için spot 

kurun dışında bir kur belirliyor olabilir. Bu 

şartlarda, ilgili nakit akışlarının ölçüm tari-

hinde gerçekleşmiş olması durumunda iş-

lemden kaynaklanan gelecekteki nakit akış-

ları veya bakiyenin ifa edileceği kur kullanılır. 

İki para birimi arasındaki takas edilebilirlik 

geçici olarak bulunmuyorsa, kullanılan kur 

takasın yapılabileceği sonraki ilk kurdur.

7. Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Çalışmanın önceki kısımlarında açıklanan 

çevrim işlemlerinin gerçekleştirilmesi duru-

munda kur farkları oluşur. TMS 21, yabancı 

para birimine dayalı işlemlerden kaynakla-

nan kur farklarının muhasebeleştirilmesin-

de de parasal parasal olmayan kalem ayrı-

mına gitmiş buna ek olarak, yurt dışındaki 

işletmede bulunan net yatırımlara ilişkin kur 

farklarının muhasebeleştirilmesini ayrı bir 

durum olarak ele almıştır. 

7.1. Parasal Kalemlere İlişkin Kur Farkları

Aşağıda yer alan işlemlerin gerçekleşmesi 

neticesinde meydana gelen kur farkları bazı 

durumlar haricinde oluştukları dönemin kâr 

veya zarar tablosunda muhasebeleştirilirler 

(TMS 21, p.28):

• Parasal kalemlerin ödenmesinden ya da

• Dönem içinde veya önceki finansal tab-

lolarda ilk muhasebeleştirme sırasında 

çevrildiklerinden farklı kurlardan çevril-

melerinden kaynaklanan kur farkları.

Bilindiği gibi parasal kalemler elde tutulan 

para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda 

para olarak alınacak veya ödenecek varlık ya 

da borçlar olarak tanımlanır.  Ancak, tüm fi-

nansal varlıklar parasal kalemler olarak de-

ğerlendirilmez. Örneğin, özkaynaklara da-

yalı finansal araçlar parasal kalem değildir. 

Çünkü bu varlıklar sabit veya belirlenebilir 

tutarda para olarak geri alınamazlar.

Parasal bir kalem yabancı para birimine da-

yalı bir işlemden kaynaklanıyorsa ve yabancı 

paralı işlemin yapıldığı tarihi ile ödeme tarihi 

arasında döviz kurunda değişim varsa, kur 

farkı oluşur. Yabancı paralı işlem, gerçekleş-

tiği muhasebe döneminde kapanıyorsa, tüm 

kur farkı aynı dönemde finansal tablolara 

yansıtılır. Ancak, işlem izleyen bir muhasebe 

döneminde kapanıyorsa, kapanma tarihine 

kadar her bir dönemde muhasebeleştirile-

cek kur farkları her dönemde döviz kurların-

da meydana gelen değişime göre belirlenir 

ve tahakkuk ettirilir.

7.2. Parasal Olmayan Kalemlere İlişkin 

Kur Farkları

Farkları parasal olmayan kalemlere ilişkin 

kur farklarının muhasebeleştirilmesi yapan-

cı paralı kalemde meydana gelen kazanç ya 

da zararın esas olarak nerede gösterildiğine 

bağlıdır. Eğer parasal olmayan bir kalem-
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den kaynaklanan kazanç ya da zarar diğer 

kapsamlı gelirde muhasebeleştiriliyorsa 

aynı şekilde bu kazanç ya da zararın kurdan 

kaynaklanan kısmı da diğer kapsamlı gelir-

de muhasebeleştirilir. Buna karşın, parasal 

olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç 

ya da zarar, kâr ya da zararda muhasebe-

leştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan 

kaynaklanan kısmı da kâr ya da zararda mu-

hasebeleştirilir.

Bununla birlikte diğer Standartlar bazı ka-

zanç ve zararların diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. 

Örneğin TMS 16, maddi duran varlıkların ye-

niden değerlenmesinden kaynaklanan bazı 

kazanç ve kayıtlı kazanç tutarının bulunduğu 

durumlarda oluşan zararların diğer kapsam-

lı gelirde muhasebeleştirilmesini gerektirir. 

Böyle bir varlık yabancı para cinsinden ölçü-

lürse, mezkûr çevrim kuralları çerçevesinde 

yeniden değerlenmiş tutar, değerlemenin 

yapıldığı tarihteki kurdan çevrilir, oluşan kur 

farkı ise aynı şekilde diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirilir.

8. Sunum Para Birimi

TMS 21’in “finansal tablolarda kullanılan 

para birimi” olarak ifade ettiği sunum para 

birimi finansal tabloların sunulduğu para bi-

rimidir. İşletmenin geçerli para biriminden 

farklı bir sunum para birimi de seçebilir. Bu 

seçim işletmenin hem solo hem de bireysel 

finansal tablolar için yapılabilir. Finansal 

tablolarda kullanılan para biriminin işlet-

menin geçerli para biriminden farklı olması 

durumunda işletme, faaliyet sonuçlarını ve 

finansal durumunu finansal tablolarda kul-

lanılan para birimine çevirir.

Bir şirketler grubu, birçok ülkeye yayılmış ya 

da uluslararası piyasalarda işlerini yürütü-

yor olabilir. Bu şirketler grubu için sunum 

para birimini belirlemek oldukça güçtür. 

Ancak Sterlin, Euro ve Amerikan Doları gibi 

uluslararası para birimlerinin bulunması bu 

şirketlerin sunum para birimini seçmelerin-

de kolaylık sağlayabilir. Örneğin, hisseleri 

uluslararası piyasalarda işlem gören bir şir-

ketin uluslararası geçerliliği bulunan para 

birimlerinden birini seçmesi finansal tablo 

kullanıcıları için en faydalı seçim olacaktır.

Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir 

ekonominin para birimi olmamak şartıyla 

bir işletmenin faaliyet sonuçları ve finansal 

durumu, finansal tablolarda kullanılan farklı 

para birimine aşağıdaki işlemler uygulana-

rak çevrilir:

a) Sunulan her finansal durum tablosu (bi-

lanço) aktif ve yabancı kaynakları (karşı-

laştırmalı olanlar dâhil olmak üzere) bu 

finansal durum tablosunun (bilançonun) 

düzenlendiği tarihteki kapanış kurundan 

çevrilir.

b) Gelir ve giderler, kâr veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelirin sunulduğu her bir tab-

loda (karşılaştırmalı tutarlar dâhil) işlem 

tarihinde geçerli olan döviz kurundan 

çevrilir.

c) Ortaya çıkan tüm kur farkları, diğer kap-

samlı gelirin ayrı bir unsuru olarak mu-

hasebeleştirilir.

TMS 21 finansal durum ve kâr veya zarar 

tablolarının sunum para birimlerine çevri-

mine ilişkin kurallar getirmesine rağmen 

sermaye ve diğer özkaynaklara ilişkin ku-

rallar getirmemiştir. Yine de özkaynağa da-

yalı hisse senetlerindeki artırımlar ve hisse 

sahiplerine yapılan ödemeler gibi özkaynak 

işlemleri işlem tarihinde geçerli olan döviz 

kurundan çevrilmesinin en mantıklı uygula-

ma olduğu değerlendirilmektedir.

 Döviz kurlarının önemli ölçüde dalgalan-

ma olmaması şartıyla, uygulama kolaylığı 

sağlamak için,  gelir ve gider kalemleri için 

işlemlerin yapıldığı tarihlerdeki döviz kur-

larına yaklaşık bir kurun, örneğin dönemin 

ortalama kurunun kullanılmasına izin veril-

mektedir.

Aşağıda yer alan kur farkları kâr veya zarar-

da muhasebeleştirilmez, çünkü döviz kur-

larındaki değişim faaliyetin şimdiki ve gele-

cekteki nakit akışlarını ya hiç etkilemez ya 

da çok az etkiler:

• Gelir ve giderlerin işlem tarihindeki döviz 

kurlarından ve aktif ve yabancı kaynakla-
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rın kapanış kurundan çevrilmesi sonucu 

oluşan kur farkları.

• Dönem başı net aktiflerin öncekinden 

farklı bir kapanış kurundan çevrilmesi 

sonucu oluşan kur farkları.

Kur farklarının kümülatif tutarı yurtdışında-

ki bir işletme elden çıkarılıncaya kadar öz-

kaynağın ayrı bir unsuru olarak sunulur. Kur 

farkları, konsolide edilen ancak tamamen 

sahip olunmayan yurtdışındaki bir işletme 

ile ilgili ise, çevrimden kaynaklanan ve azın-

lık paylarına isabet eden kümülatif kur fark-

ları, konsolide finansal durum tablosunda 

(bilançoda) kontrol gücü olmayan payların 

(azınlık paylarının) bir parçası olarak muha-

sebeleştirilir.

9. Yurtdışındaki İşletmenin Çevrimi

Grup içi parasal bir aktif (ya da pasif), kısa 

veya uzun vadeli olmasına bakılmaksızın, 

yabancı para dalgalanmalarının sonuçlarını 

konsolide finansal tablolarda göstermeden, 

ilgili grup içi borçla (ya da aktif kalemle) eli-

mine edilemez.

Parasal kalem, bir para birimini diğerine 

çevirme yükümlülüğü taşır ve raporlayan 

işletmeyi yabancı para dalgalanmalarında 

kazanç ya da kayba açık hale getirir. Dolayı-

sıyla, raporlayan işletmenin konsolide finan-

sal tablolarında bu tür kur farkları kâr veya 

zararda muhasebeleştirilir veya işletmenin 

yurt dışındaki net yatırımı olması durumun-

da yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılma-

sına kadar diğer kapsamlı gelirde muhase-

beleştirilir ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde 

biriktirilir.

Örnek 5: Ana ortaklık olan İngiliz X şirketi, 

hisselerinin tamamını elinde bulundurduğu Y 

Ltd. isminde ABD menşeli bir bağlı ortaklığa 

sahiptir. X şirketinin geçerli para birimi Ster-

lin,  Y Ltd.’nin ise Amerikan Doları’dır. X şirketi 

Y Ltd.’ye Sterlin cinsinden borç vermiştir ve bu 

borç X şirketinin Y Ltd.’deki net yatırımı olarak 

değerlendirilmemektedir.

X şirketinin alacağı kendi geçerli para birimin-

den gösterildiği için bireysel finansal tablo-

larında herhangi bir kur farkı ortaya çıkmaz. 

Ödenecek borç parasal bir kalem olduğu için 

bu borcun Y Ltd.’nin geçerli para birimine (ABD 

Doları) çevriminde ortaya çıkan kur farkları Y 

Ltd.’nin bireysel finansal tablolarında kâr veya 

zarar olarak muhasebeleştirilir.

Konsolidasyonda, grup içi işlem olan borç, fi-

nansal durum tablosundan elimine edilmesi-

ne rağmen Y Ltd.’nin bireysel finansal tablo-

larında muhasebeleştirilen Sterlin cinsinden 

ödenecek borçla ilgili kur kazancı veya kaybı 

konsolidasyon işlemleri sonrasında da finan-

sal tablolarda yer almaya devam eder. Böylece, 

kur farkları konsolide kâr veya zarar tablosun-

da muhasebeleştirilir.

Benzer mantık X şirketinin Y Ltd.’den temet-

tü alacakları hesabı için de uygulanır. Temet-

tü alacakları parasal bir kalemdir ve Sterline 

çevrim işlemi neticesinde ortaya çıkan kur 

farkları konsolide kâr veya zarar tablosunda 

muhasebeleştirilir..

10.  Yurtdışındaki İşletmenin Elden 

Çıkarılması

Bir işletme satış, tasfiye, hisselerini geri 

alma veya işletmenin bir kısmından ya da 

tamamından çekilme işlemleri vasıtasıyla 

yurtdışındaki işletmesinin bir kısmını ya da 

tamamını elden çıkarır.

İşletmenin yurtdışındaki işletmesinin tama-

mının ya da bir kısmının direkt veya dolay-

lı olarak elden çıkarabilir. Örneğin, işletme 

payının bir kısmını ya da tamamını üçüncü 

kişilere satarak yurtdışında bulunan işlet-

medeki sermayesini azaltabilir. Bu satış do-

laylı satış olarak nitelendirilir. Yurtdışındaki 

işletmenin ortaklarının herhangi bir ortağın 

hisselerini alması durumunda ise bu satış 

direkt satış olarak ele alınmaktadır.

10.1. Yurtdışındaki İşletmenin Tamamının 

Elden Çıkarılması (Nitelik Değiştiren Elden 

Çıkarmalar)

İşletmenin yurtdışındaki bir işletmedeki pa-

yının tamamının elden çıkarılmasına ek ola-

rak, aşağıdaki kısmi elden çıkarmalar elden 

çıkarma olarak muhasebeleştirilir: 
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• Kısmi elden çıkarmadan sonra işlet-

menin önceki bağlı ortaklığında kontrol 

gücü bulunmayan bir payı elinde bulun-

durmasına bağlı olmaksızın, yurtdışında 

bir işletmesi olan bağlı ortaklık üzerin-

deki kontrolün kaybedilmesini içeren 

kısmi elden çıkarmalar ve

• Müşterek anlaşmadaki payın kısmen el-

den çıkarılmasından veya yurtdışında bir 

işletmesi olan iştirakteki payın kısmen 

elden çıkarılmasından sonra elde kalan 

payın yurtdışında işletmesi olan bir fi-

nansal varlık olması.

İşletmeler sürekli yatırımlarını bağlı ortak-

lık, iş ortaklığı, müşterek anlaşmalar şeklin-

de elinde tutabilirler. Bu kavramlar genel iti-

bariyle yatırım yapılan işletmenin kontrolünü 

elinde tutmayla ilişkilendirilir ve yatırımın 

toplam sermayedeki payına göre nitelik de-

ğiştirir. Bir işletmenin yurt içinde veya yurt-

dışındaki (yabancı) herhangi bir işletmedeki 

paylarını elden çıkarması o işletmedeki yatı-

rımının niteliğini değiştiriyorsa bu işlemlere 

nitelik değiştiren elden çıkarmalar denir.

Örneğin, yurtdışındaki bir işletmenin his-

selerinin tamamını elinde bulunduran Türk 

şirketi, bu hisselerin yüzde 51 ini elinden çı-

kardığı zaman kontrolü kaybeder ve o işlet-

me bağlı ortaklıktan çıkıp iştirak haline gelir. 

Bu tür değişimlere sebep olan elden çıkar-

malar önceki paragrafta da belirtildiği üzere 

nitelik değiştiren elden çıkarmalar olarak 

tanımlanır.

Yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılmasın-

da, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşti-

rilmiş ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde bi-

riktirilmiş söz konusu işletmeye ait birikmiş 

kur farkları, elden çıkarmadan kaynaklanan 

kazanç veya kayıp muhasebeleştirildiğinde, 

özkaynaktan kâr veya zarara aktarılarak (ye-

niden sınıflandırmaya ilişkin bir düzeltme 

olarak) yeniden sınıflandırılır.

Yurtdışındaki işletmedeki paylarını yatırımın 

niteliği değişecek şekilde elden çıkarıldığın-

da, aynı işletmede yatırım devam etse bile, 

ana ortaklık tarafından özkaynaklarda birik-

tirilen geçmiş yıllara ilişkin tüm kur farkla-

rı, yurtdışındaki işletmedeki yatırımı devam 

etse bile, kâr veya zarar tablosunda tekrar 

sınıflandırılır. 

Yurtdışında bir işletmesi olan bağlı ortaklı-

ğın elden çıkarılmasında, kontrol gücü ol-

mayan paylarla ilişkilendirilen yurtdışındaki 

işletmeye ait birikmiş kur farkları, finansal 

durum tablosu dışında bırakılır ama kâr veya 

zararda yeniden sınıflandırmaz.

 İşletmenin sahibi olduğu bağlı ortaklığın 

kâr veya zarar tablosunun kontrol gücü ol-

mayan paylarla ilişkilendirilen yurtdışındaki 

işletmeye ait birikmiş kur farklarını içerme-

si sebebiyle, bu kontrol gücü olamayan pay-

lara ilişkin birikmiş kur farkları halihazırda 

ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına 

yansıtılmış olacaktır. 

10.2. Yurtdışındaki İşletmenin Kısmen 

Elden Çıkarılması

İşletmenin yurt dışındaki bir işletmedeki 

payını kısmen elden çıkarması, işletmenin 

yurt dışındaki işletmedeki sermaye payında, 

yukarıda belirtilen ve tamamen elden çıka-

rılma olarak muhasebeleştirilen azalmalar 

dışındaki herhangi bir azalmadır.

Kısmen elden çıkarma ile ilgili ikili bir ayrı-

ma gidilmiştir:

1. Yurtdışında işletmesi bulunan bağlı or-

taklığın kısmen elden çıkarılması ve

2. Diğer kısmen elden çıkarmalar.

Yurtdışında bir işletmesi olan bir bağlı ortak-

lığın kısmen elden çıkarılmasında işletme, 

diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen 

birikmiş kur farklarının oransal payını, söz 

konusu yurtdışı işletmedeki kontrol gücü ol-

mayan paylarla yeniden ilişkilendirir.

Bir bağlı ortaklığın kısmen elden çıkarılma-

sını gerektiren bir transfer ya da bir yeniden 

ilişkilendirme özkaynaklarda muhasebe-

leştirilir. Bu yüzden kısmen elden çıkarılan 

işletmeye ilişkin kur farkları işlem tarihinde 

yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak kâr 

veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmez.
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Yurtdışındaki işletmenin diğer herhangi bir 

elden çıkarımında ise işletme göre, sadece 

diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen 

birikmiş kur farklarının oransal payını, kâr 

veya zararda yeniden sınıflandırır.

Örnek 6: Yatırımcı A şirketinin hisselerinin 

%30’una sahip olduğu ve B adında bir iştiraki 

bulunmaktadır. B şirketi yurtdışında bir işlet-

medir ve TMS 21 uyarınca $9M tutarındaki kur 

farkı diğer kapsamlı gelirde yurtdışındaki iş-

letmeye ilişkin kur çevrim farkları olarak mu-

hasebeleştirilmektedir.

A şirketi B şirketindeki hisselerinin, toplam 

hisselerin %10 ine tekabül eden kısmını sat-

mıştır, ancak henüz B şirketi üzerindeki önemli 

etkisini kaybetmemiştir. Bu işlem A şirketinin 

kısmi elden çıkarma işlemi olarak tanımlanır, 

çünkü A şirketinin B üzerindeki sahipliği azal-

masına rağmen önemli etkisi devam etmekte-

dir.

Yukarıda bahsedilen işlem neticesinde A şir-

ketinin, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleş-

tirilen birikmiş kur farklarının oransal payını, 

kârveya zararda yeniden sınıflandırması ge-

rekmektedir. Sonuç olarak işlem tarihinde bi-

rikmiş kur farklarının oransal payı olan $3M’ı 

(10/30*$9M ) kâr veya zararda yeniden sınıf-

landırması gerekir.

Yurtdışındaki bir işletmenin defter değerinin 

düşürülmesi durumunda, kendi zararı veya 

yatırımcı tarafından muhasebeleştirilen de-

ğer düşüklüğünün varlığı sebebiyle kısmî 

bir elden çıkarma meydana gelmeyeceği 

belirtilmektedir. Dolayısıyla diğer kapsamlı 

gelirde muhasebeleştirilen kur farkı kazanç 

ya da kaybının herhangi bir kısmı, değer dü-

şüklüğünün yansıtılması sırasında kâr veya 

zararda yeniden sınıflandırılmaz.

11. Açıklamalar

TMS 21’e göre işletmenin finansal tablolar-

da açıklaması gereken hususlar dört başlık-

ta sınıflandırılabilir.

1. Kur Farkları

2. Sunum ve geçerli para birimi

3. Finansal tabloların çevriminin uygunluğu 

ve diğer finansal bilgiler

4. Standardın uygulanmasıyla ilgili muha-

kemeler ve diğer açıklamalar.

11.1. Kur Farkları

İşletme, TMS 39’a göre finansal araçların 

gerçeğe uygun değere göre ölçülmesinden 

kaynaklanan ve kâr veya zararda muhasebe-

leştirilen kur farkları hariç olmak üzere, kâr 

veya zararda muhasebeleştirilen kur farkları 

tutarını açıklar. 

TMS 21 oluşan kur farklarının kâr veya zarar 

tablosu içinde hangi başlıkta gösterileceği 

hususunda bir belirleme yapmamıştır. Ör-

neğin işletme faaliyetleri sonucu oluşan kur 

farkları kâr veya zarar tablosunda, finans-

man faaliyetleri neticesinde çıkan kur fark-

ları ise finansman faaliyetlerinden gelirler 

veya giderler başlığı altında raporlanır. İş-

letme kur farklarını raporlarken bu farkların 

hangi başlık altında yer aldığını belirtmelidir.

İşletmeler ayrıca diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirilen ve özkaynağın ayrı bir 

bileşeninde biriktirilen net kur farkları ile 

dönem başındaki ve dönem sonundaki bu 

tür kur farkları tutarlarının mutabakatını 

açıklarlar.

11.2. Sunum ve Geçerli Para Birimi

Finansal tablolarda kullanılan para birimi-

nin geçerli para biriminden farklı olması du-

rumunda, geçerli para biriminin ne olduğu 

ve neden farklı bir para birimi kullanıldığı 

gerekçesiyle birlikte açıklanır. Raporlayan 

işletmenin ya da yurtdışındaki önemli bir iş-

letmenin geçerli para birimi değiştiğinde, bu 

durum ve değişimin nedeni açıklanmalıdır.

11.3. Finansal Tabloların Çevriminin 

Uygunluğu ve Diğer Finansal Bilgiler

İşletmenin finansal tablolarını geçerli para 

biriminden farklı bir para biriminde sunma-

sı durumunda, finansal tablolarının Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu 

kabul edilebilmesi için ilgili her Standardın 

gerekleriyle ve bu Standartların ilgili tüm yo-
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rumlarıyla uyumlu olması gerekir. İşletme, 

finansal tablolarını ve diğer finansal bilgile-

rini Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

ile uyumlu kabul edilebilme gereklerini yeri-

ne getirmeden, geçerli para birimi olmayan 

bir para biriminde sunduğu durumlarda bu 

çevrimler Türkiye Finansal Raporlama Stan-

dartları’na uygun olmayıp, aşağıda belirtilen 

açıklamaların yapılması gerekir:

• Bu bilgileri, Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarıyla uyumlu bilgilerden açık 

bir şekilde ayırt etmek için ek bilgiler 

olarak tanımlar;

• Ek bilgilerin hazırlandığı para birimini 

açıklar ve

• İşletmenin geçerli para birimini ve ek bil-

gilerin çevrim yöntemini açıklar.

11.4. Standardın Uygulanmasıyla İlgili 

Muhakemeler ve Diğer Açıklamalar

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Stan-

dardı’nda, işletmenin, önemli muhasebe 

politikaları veya diğer dipnotlarla beraber, 

işletmenin muhasebe politikalarını uygu-

lama sürecinde yönetim tarafından varılan 

ve finansal tablolara alınan tutarlar üzerin-

de en fazla etkiye sahip olan muhakemeleri 

açıklaması gerektiği belirtilmiştir. TMS 21’in 

uygulanması esnasında, geçerli para birimi-

nin belirlenmesi, grup içi parasal işlemlerin 

net yatırım olarak değerlendirilip değerlen-

dirilmemesi gibi önemli tahmin gereksinim-

leri oluşabilir. Bu tür tahminlerin yapılması 

durumunda işletme bunları da açıklar.

SONUÇ

Sınır ötesi faaliyetlerde bulunan işletme-

ler kaçınılmaz olarak yabancı paralı işlem-

ler gerçekleştirirler. Ancak bazı işletmeler 

kendi ülkelerinde kendi ulusal para birim-

leriyle faaliyetlerine sürdürmelerine karşın 

teknoloji yatırımı, hammadde alımı, lisans, 

patent, isim hakkı gibi işlemlere girişmeleri 

sebebiyle yabancı paralı işlemlerle muhatap 

olurlar.

İşletmeler, kendi yabancı yatırımları, ortak-

larının yabancı oluşu veya kendisinin diğer 

ortaklara göre farklı para birimi kullanma-

ları sebebiyle finansal tablolarının çevrimini 

yapmak zorunda kalırlar.

Esas olarak günlük işlemlerde spot kur üze-

rinden çevrim ilkesi geçerlidir. Dönem sonu 

değerleme işlemlerinde ilgili kalemin para-

sal olup olmadığı değerlendirilir. Bu değer-

leme sonucunda oluşan kur değişim farkları 

işletmelerin kâr veya zararlarını etkilemek-

tedir.

Fonksiyonel para birimi bir takım gösterge-

ler göz önünde bulundurularak belirlenir. 

Ancak sunum para biriminin belirlenmesin-

de herhangi bir şart yoktur. İşletmeler su-

num para birimlerini istedikleri şekilde be-

lirleyebilirler. Finansal tablolar geçerli para 

biriminden farklı bir para biriminde sunulur-

ken tüm bilanço kalemleri kapanı kurundan, 

kapsamlı gelir tablosu kalemleri ise gerçek-

leştiği tarihteki kurdan çevrilir. Özkaynaklar 

için herhangi bir hüküm belirlenmemiş olsa 

da uygulamada işlemin gerçekleştiği tarih-

teki kur kullanılmaktadır.
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BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE ISO/IEC 27001 VE
ISO/IEC 27002 STANDARTLARININ YERİ

Burcu GÜNDOĞAN - Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Çağımızda bilgi en değerli varlık olarak 

kabul edilmektedir. Bilgiden ve bilgi 

birikimlerinden en üst seviyede fayda 

sağlayabilmek adına bilgi teknolojileri 

ve bilgi sistemleri kullanımı karar alma 

süreçlerinde büyük rol oynamaktadır.

Bilgi sistemleri kullanımı, bilginin yaşam 

döngüsü sürecinde karşılaşılabileceği risk-

ler ve sistemler aracılığı ile üretilen bilginin 

gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği konu-

sunda güvenlik zafiyetleri oluşturabilmek-

tedir. Bu nedenle, ilgili teknolojilerin ve sis-

temlerin kullanımı bilgi sistemleri denetim 

faaliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bilgi sistemleri denetimi, amaçlar ve hedef-

ler doğrultusunda bağımsız bir denetim ala-

nı olarak yürütülebileceği gibi diğer denetim 

alanları ile bütünleşik olarak da icra edile-

bilmektedir. Bu hususta uluslararası kabul 

görmüş standartlar, çerçeve dokümanlar ve 

ulusal mevzuattan kaynaklanan hükümler 

başvurulması gereken kaynaklardır.

Bu çalışmada, uluslararası alanda ve ül-

kemizde kabul görmüş olan ISO/IEC 27001 

Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinim-

ler Standardı ve ISO/IEC 27002 Bilgi Tekno-

lojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği 

Kontrolleri İçin Uygulama Prensipleri Stan-

dardı kapsamında bilgi sistemleri denetim 

faaliyetleri yürütülürken uygulanması gere-

ken kontroller incelenmiş, ilgili standartlar 

kapsamında yürütülecek denetim faaliyetle-

rinin, bilgi sistemlerini özellikle bilgi güven-

liği konusunda ele aldığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Sistemleri Dene-

timi, Bilgi Sistemleri Denetim Kontrolleri, 

Uluslararası Bilgi Sistemleri Denetim Stan-

dartları, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002.

ABSTRACT

Information is considered as the most valu-

able asset in our era. Usage of information 

technologies and information systems plays 

a great role in decision-making processes in 

order to utilize  preeminently the informati-

on and funds of knowledge. 

Usage of information systems may  generate 

security gaps in respect of the risks which 

may be  encountered in the process of the 

life cycle of the information and of  confiden-

tiality, integrity and accessibility of the infor-

mation produced through the systems.

Information systems audit, as can be condu-

cted as an independent audit field in line with 

the purposes and objectives, it also can be 

performed integratedly with the other audit 

fields. In this respect, the provisions stem-

ming from internationally approved stan-

dards, framework documents and national 

legislation are the resources that should be 

consulted. 

In this study, while the information systems 

audit standards are conducted in scope 

of ISO/IEC 27001 Information Technology 

– Security Techniques – Information Secu-

rity Management Systems – Requirements 

Standard and ISO/IEC 27002 Information 

Technology – Security Techniques – Code of 

Practice for Information Security Controls 

Standard that are approved in the interna-
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tional field and in our country; the controls 

that should be implemented are examined 

and it is observed that the audit activities 

which will be conducted in scope of the re-

lated standards has handled the information 

systems especially in the field of information 

security. 

Keywords: Information Systems Audit, In-

formation Systems Audit Controls, Interna-

tional Information Systems Standarts, ISO/

IEC 27001, ISO/IEC 27002.

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ya-

şanan gelişmeler ve buna bağlı olarak de-

ğişim gösteren iş ve rekabet ortamı, kamu 

kurumlarını ve özel sektörü önemli ölçüde 

etkileyerek, söz konusu kurum ve kuruluş-

ları iş süreçlerini gerçekleştirirken, büyük 

ölçüde bilgi teknolojilerine dayalı kaynakları 

kullanmaya sürüklemiştir. Bu çerçevede; iş 

süreçleri, iş hacmi ve sistemlerin karmaşık-

lığı arttıkça sistemlerin doğasından ve etki-

leşim içinde olduğu yapılardan kaynaklanan 

risklerin ortadan kaldırılmasına veya seviye-

lerinin makul düzeye indirilmesine yönelik 

olarak bilgi sistemleri denetimleri çözüm 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Finans, bankacılık, enerji, sağlık, ulaştırma, 

telekomünikasyon, elektronik devlet hiz-

metleri, elektronik ticaret gibi birçok sektör 

bilgi sistemlerinden faydalanmakta ve ilgili 

sektörlerin bilgi sistemlerinde karşılaşılan 

olumsuzlukların sebep olduğu çeşitli tehdit-

ler ve yol açtığı riskler, düzenli aralıklarla ve 

sistematik bir şekilde bir dizi teknik kontro-

lün yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bilişim 

suçlarının ve bilgi sistemlerinden kaynakla-

nabilecek tehditlerin önüne geçmek ama-

cıyla yasal düzenlemeler ve bu hususta en 

iyiye yakın yapının nasıl olması gerektiği ko-

nusunda ulusal ve uluslararası standartlar, 

çerçeve dokümanlar ve rehberler geliştiril-

miştir. 

1. BİLGİ SİSTEMLERİ

1.1. Kavramsal Çerçeve

Küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin 

hızla gerçekleştiği çağımız bilgi çağı olarak 

nitelendirilebilir. Bu bağlamda bilgi çağı, 

bilginin amacına uygun olarak kullanılması 

ihtiyacını doğurmaktadır, bilgiyi iyi tanım-

lamak, kavramak bilgi toplumlarının ileriye 

yönelik hedeflerini gerçekleştirmelerinin ve 

gelişimlerini şekillendirmelerinin en önemli 

anahtarıdır.

Tarih boyunca bilginin korunmasına ihtiyaç 

duyulmuş ve bilgilerin korunması ilk olarak 

sır kavramı ile ortaya çıkmıştır. Uzunca bir 

zaman diliminde bilginin yazılı ortama akta-

rılması, saklanması, arşivlenmesi ve imha 

edilmesi işlemleri manuel olarak gerçek-

leştirilerek bilgi işleme yaşam döngüsü de-

vam etmiştir, teknolojik gelişmeler ile bilgi 

ve iletişim teknolojilerinde büyük bir gelişim 

kaydedilmiş ve bu gelişime bağlı olarak bil-

gi yaşam döngüsü boyut değiştirmiştir. Bilgi 

yaşam döngüsü:

 Bilginin bulunması veya

keşfedilmesi,

 Bilginin saklanması,

 Bilginin işlenerek kullanılması,

 Bilginin geliştirilmesi,

 Bilginin iletimi

 Bilginin arşivlenmesi

 Bilginin gerek duyulduğu takdirde 

imha edilmesi aşamalarından oluşur.

Manuel olarak devam eden bilgi yaşam dön-

güsü süreçleri elektronik ortama taşınarak, 

bilgi yaşam döngüsünün düzgün işleyebil-

mesi amacıyla sistemler oluşturulmuş ve 

bu sistemler bilginin boyutu, karmaşıklığı ve 

miktarıyla orantılı olarak karmaşık bir hal 

almaya başlamıştır. İlgili sistemler bilgi tek-

nolojileri kullanılarak oluşturulan bilgi sis-

temleri kavramını ortaya çıkarmıştır.

Bilgi sistemleri kavramının anlaşılabilmesi 

için öncelikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

temel kavramı olan bilginin tanımlanması 

gereklidir. Bilgi aşamalar halinde şekille-

nirken farklı terimlerle literatürde yer alır 

bunlar; veri, bilgi, özbilgi, malumat olarak 
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isimlendirilir. Bu terimlerin, aşağıda açıkla-

nan tanımları aralarındaki farkı ortaya koy-

maktadır.

Veri: Bilgi teknolojisi açısından veri, bir du-

rum hakkında, birbiriyle bağlantısı henüz 

kurulmamış bilinenler veya kısaca, sayısal 

ortamlarda bulunan ve taşınan sinyaller ve/

veya bit dizeleri olarak tanımlanabilir.

Bilgi: Bilgi, zihnin öğrenme ve öğrenilen-

den yararlanabilme yetisi ile verinin kişisel 

deneyimlere, algılara, sezgilere göre şekil 

almış halidir. Bir başka deyişle, verinin an-

lamlı hale getirilerek iletişim amacıyla kul-

lanılabilir duruma dönüştürülmesi olarak 

ifade edilebilir.

Özbilgi: Bilginin tecrübe etme, gözlemle-

me, farkındalığını kavrama gibi süreçlerden 

geçerek, bilginin ne olduğuna (know-what), 

niçin ortaya çıktığına (know-why), nasıl oluş-

tuğuna (know-how) ve kim tarafından kulla-

nılması gerektiğine (know-who) dair nitelik-

lerinin bir araya gelerek oluşturduğu yapı 

olarak ifade edilebilir. 

Hikmet: Hikmet, belirli bir alana özgü öz-

bilginin, kişisel deneyimler ve birikimler so-

nucunda nasıl kullanılacağının kavranması 

olarak tanımlanabilir.

Şekil 1. Bilgi Piramidi

1.2. Bilgi Sistemleri

Bilgi sistemleri; planlama, kontrol ve karar 

verme süreçlerinde gerekli olan bilginin top-

lanması, işlenmesi, erişilmesi, saklanması 

ve aktarılmasında kolaylık ve etkililik sağ-

lanması amacıyla bilgi teknolojileri kullanı-

larak oluşturulan ve kullanıcılar ile etkile-

şim içerisinde bulunan sistemler bütünüdür.

En yaygın anlamıyla bilgi sistemleri, enfor-

masyonun çeşitli ihtiyaçları gidermek üze-

re düzenlenmesi, işlenmesi, depolanması 

ve istenildiği zaman iletilmesi için organize 

edilmiş bir kurallar bütünüdür. 

Bilgi sistemlerinin tarihçesi 1960’lı yıllara 

dayanmaktadır. 1960’lı yıllarda bilgi sistem-

leri basit düzeyde ve çok temel işlemleri 

gerçekleştirirken, 1970’li yıllarda karar des-

tek sistemleri olarak kullanılmaya başlandı. 

1980’li ve 1990’lı yıllarda teknolojinin hızla 

gelişmesi sonucunda, stratejik bilgi sistem-

leri ve kurumsal kaynak planlama sistemle-

rinin (ERP) ortaya çıkması ile bilgi sistemle-

rinde önemli gelişmeler yaşanıldı.

Günümüzde ise bilgi sistemleri kullanımı 

kuruluşlar için nerdeyse kaçınılmaz duruma 

gelmiştir. Bilgi sistemleri kullanımı, kuru-

luşlara yeni müşteriler bulma, yeni pazarla-

ra açılma, paydaşları ile kolay çalışma orta-

mı yaratma, rakipleri arasında fark yaratma 

vb. pek çok konuda avantaj sağlamaktadır. 

Bu nedenle kuruluşlar büyük bütçeler ayı-

rarak bilgi sistemlerinin faaliyet alanlarına 

ve amaçlarına uygun olarak kullanılmasını 

sağlamaya yönelik yatırımlar yapmaktadır. 

Bilgi sistemleri, kuruluşun yönetimi, kuru-

luş organizasyonunu oluşturan çalışanlar ve 

bilgi teknolojileri ile sürekli etkileşim içeri-

sinde bulunmaktadır.

Şekil 2. Bilgi Sistemleri Etkileşim Alanı  

1.3. Bilgi Sistemleri Kullanılmasına 

Duyulan İhtiyaç

Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak de-

ğişen iş ve rekabet ortamında, kuruluşlar 
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varlıklarını sürdürmek amacıyla gelişime ve 

değişime hazırlıklı olmalıdırlar. Bu neden-

le bilgi sistemlerinin kullanımı kuruluşlar 

açısından büyük önem arz etmektedir. Gü-

nümüzde bir kuruluşun varlığını sürdürebil-

mesinin bilgi teknolojilerinden büyük oranda 

yararlanmasına bağlı olduğu bir gerçektir. 

Drucker (1993)’ın ifade ettiği gibi, bugün 

temel ekonomik kaynaklar artık ne serma-

ye ne doğal kaynaklar ne de işgücüdür, en 

önemlisi bilgidir. İş süreçlerinin manuel ola-

rak yürütülmesi; zaman, verimlilik ve kul-

lanılan insan gücü kriterleri açısından, bu 

süreçlerin bilgi sistemleri kullanılarak yü-

rütülmesi ile karşılaştırıldığında genellikle 

düşük performans sergilediğinden, bilgi sis-

temleri kullanmak bilgiden en hızlı ve etkin 

şekilde verim elde etmeyi sağlar.

Bilgi sistemleri kullanmanın kuruluşlara 

sağladığı faydalar genel olarak:

 Kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgile-

rin toplanması, işlenmesi, erişilmesi, 

saklanması ve aktarılması süreçle-

rinde kuruluşlara zaman kazandır-

ması,

 Kuruluştaki operasyonel verimliliği 

arttırması, 

 Bilgiye dayalı yeni ürünlerin gelişti-

rilmesini sağlayarak rekabet gücünü 

arttırması,

 Kuruluşun bulunduğu konumun bir 

önemi olmadan bilgisayar ağları üze-

rinden aynı kuruluşa ait farklı ko-

numda bulunan şubeler, proje grup-

ları, paydaşlar veya farklı kuruluşlar 

ile iletişimi sağlayarak maliyet ve za-

man kazandırması,

 Yönetilebilir kontrol mekanizmaları 

oluşturarak kuruluşun ihtiyaç duy-

duğu bilgiye ve dosyalara erişiminde 

kolaylık sağlaması,

 Küreselleşen dünyada kuruluşların 

yeni pazarlara girmesi, ürünlerini ve 

hizmetlerini sunması ve yeni müşte-

riler kazanması konularında fırsatlar 

sunması,

 Kuruluşların çalışanları üzerinde 

oluşturduğu pozitif etkiler ve bilgi 

sistemlerine yapılan yatırımların za-

man içerisinde kuruluşların perfor-

manslarını arttırması, şeklinde ifade 

edilebilir.

2. BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ

Bilgi sistemleri denetimi, bilgi sistemleri 

denetim standartları ve çerçeve dokümanlar 

kapsamında sistemler üzerinde; bilgi varlık-

larının korunmasına, bütünlüğünün, erişile-

bilirliğinin, güvenilirliğinin sağlanmasına ve 

bilgi sistemlerinin kuruluşun hedeflerine ve 

faaliyet alanına yönelik etkin ve verimli bir 

hizmet sağladığına yönelik makul güvence 

vermek üzere yapılan incelemedir. 

Bilgi sistemleri denetimlerinin niteliği, kap-

samı ve yürütülme biçimi denetimin hede-

fine göre değişmektedir. Denetim hedefi 

finansal süreçleri etkileyen bilgi sistemleri 

süreçlerinin denetlenmesi, belirli bir faaliyet 

alanına hizmet veren bilgi sistemlerinin 

işleyişinin yasal mevzuata uygunluğunun 

tespiti, bilgi sistemlerinin bilgi güvenliği 

konusunda değerlendirilmesi, bilgi sistem-

lerinin performans ve etkinliğinin değer-

lendirilmesi veya farklı özel hususların de-

ğerlendirilmesi doğrultusunda olabilir. Bu 

nedenle belirlenen hedefler doğrultusunda, 

bilgi sistemleri denetimi bağımsız bir dene-

tim olarak icra edilebileceği gibi mali dene-

tim, uygunluk denetimi, performans dene-

timi, güvenlik denetimi gibi diğer denetim 

alanları ile bütünleşik/entegre denetim ola-

rak da yürütülebilir.

Mali denetim ile birlikte yürütülen bilgi sis-

temleri denetiminde; denetçilerin görüş ver-

diği mali tablolar bilgi sistemlerinin ürettiği 

verilerle oluşturuluyor ise denetlenen kuru-

luşta bilgi sistemleri kullanımının, mali tab-

lolara ve mali süreçlere yaptığı etki ile ortaya 

çıkardığı riskler incelenir. Bu tür bir dene-

timde, mali verilerin bilgi sistemleri kulla-

nılarak işlenmesi, saklanması ve iletilme-

sinin, iç kontrol sistemlerine olan etkisi ile 

yapısal risklere veya kontrol risklerine ilişkin 

denetçi kanaatine ne ölçüde tesir ettiği de-

ğerlendirilir. Sonuç olarak ise mali bilgiler 
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üzerinde doğrudan ve önemli etkiye sahip 

bilgi sistemleri kontrolleri hakkında bir gö-

rüş oluşturulur. (Asya Ülkeleri Sayıştaylar 

Birliği - ASOSAI, 2003)

Uygunluk denetimi kapsamında yürütülen 

bilgi sistemleri denetiminde, yasal mevzua-

tın belirttiği hususlar bilgi sistemleri kulla-

nılarak gerçekleştiriliyor veya bilgi sistemle-

ri kullanımından kaynaklanan yasal mevzuat 

yükümlülükleri bulunuyor ise bu hususlara 

ait süreçlerin sistemler üzerindeki işleyişe 

doğru olarak uygulanıp uygulanmadığına ve 

gerekli kontrol mekanizmalarının var olup 

olmadığına yönelik incelemeler yapılarak, 

bilgi sistemlerinin ilgili yükümlülükleri kar-

şılayıp karşılamadığı konusunda görüş oluş-

turulur.

Performans denetimi kapsamında gerçek-

leştirilen bilgi sistemleri denetiminde, ilgili 

faaliyet alanına yönelik bilgi sistemleri üze-

rinden yürütülen iş süreçlerinin denetlenin 

amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi ko-

nusunda, ne kadar etkin ve verimli çalıştığı 

değerlendirilerek ilgili bilgi sistemleri hak-

kında görüş oluşturulur.

Güvenlik denetimi kapsamında gerçekleşti-

rilen bilgi sistemleri denetiminde, bilgi gü-

venliği politikaları, erişim ve yetkilendirme 

yönetimi, insan kaynakları güvenliği, dene-

tim izlerinin tutulması, fiziksel ve çevresel 

güvenlik, kriptografi vb. alanlarda kontroller 

yürütülür. Güvenlik denetimleri mali, uygun-

luk, performans denetimlerinin kapsamı 

içerisinde de yürütülebilmektedir.

2.1. Bilgi Sistemleri Denetimi Neden 

Gereklidir?

Bilgi sistemlerinin yaygın olarak hemen her 

sektörde kullanımı, birçok iş sürecine yeni 

ve hızlı çözümler sunmakla birlikte yeni iş 

risklerinin ortaya çıkmasına sebep olmuş-

tur. Kuruluşlar bu sistemleri kullanarak iş 

hedeflerini yerine getirmenin yanında, olu-

şabilecek risklere karşı mücadele etmek zo-

runda kalmıştır.  Bilgi sistemlerinin güvenli 

bir ortamda çalışıp çalışmadığından, bu sis-

temlerin doğru veriler üretip üretmediğine 

kadar bir dizi kontrol yapılarak bu sistem-

lerin düzenli aralıklarla değerlendirilmesi 

risklerin ortadan kaldırılması veya asgari se-

viyeye indirilebilmesi, kuruluşun sektördeki 

güvenilirliği açısından önem arz etmektedir. 

Etkileşim içerisinde olan tüm iş süreçlerin-

den kaynaklanacak risklere karşı, kuruluş-

lar olası risklerin önüne geçmek için hem 

iç denetim faaliyetlerini yürütmekte hem de 

dış kaynakların değerlendirmeleri sonucun-

da risklere karşı önlemler almakta, önleyici 

faaliyetleri hayata geçirmekte ve bu denetim 

faaliyetlerini düzenli aralıklarla tekrarla-

maktadırlar. Yapılan denetimler sayesinde, 

kuruluşların iş hedeflerinde daha kararlı 

sonuçlara ulaşması bu kuruluşları sektörde 

daha güvenilir bir noktaya taşımaktadır. Bil-

gi sistemleri denetimini gerekli ve zorunlu 

kılan durumları sıralayacak olursak:

 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

manuel olarak gerçekleştirilen ku-

rumsal faaliyetlerin büyük ölçüde bil-

gi sistemleri üzerinden yürütülmesi 

sonucunda kritik verilerin izlenmesi-

nin ve kontrol altına alınmasının güç-

leşmesi,

 Bilgi sistemlerinin gün geçtikçe daha 

karmaşık bir yapıya dönüşmesi,

 Kurumsal yönetişim için bilgi sistem-

lerinin güvenliğinin artan önemi,

 Bilgi sistemlerinden kaynaklanan 

risklerin, kuruluşların diğer faaliyet 

süreçlerinde yeni risk faktörleri oluş-

masına zemin hazırlaması,

 Kuruluşların bilgi sistemlerini kont-

rolleri kabul görmüş bir standart ve 

çerçeve doküman kapsamında de-

ğerlendirerek, bu sistemlerin doğ-

ru ve güvenilir işlediklerinden emin 

olma istekleri,

 Bilgi sistemleri üzerinde iş süreklili-

ğini sağlamaya yönelik güvence sağ-

lanması isteği,

 Kuruluşların faaliyet alanları doğ-

rultusunda hizmet veren bilgi sis-

temlerinin kullandığı teknolojilerin 

kuruluşun amaç ve ihtiyaçlarına uy-
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gunluğunun belirlenmesi,

 Bilgi sistemlerinden kaynaklanan 

risklere karşı kuruluşların önlem al-

mak istemesi,

 Bilgi sistemleri altyapısı için optimum 

çözüm sağlanmak istenmesi,

 Bilgi sistemleri alanında yasal mev-

zuattan kaynaklanan yaptırımlara 

uyum sağlayabilmek şeklinde ifade 

edilebilir.

3. TS ISO/IEC 27001, TS ISO/IEC 27002 

STANDARDI VE BİLGİ SİSTEMLERİ 

DENETİMİNDEKİ YERİ

3.1. TS ISO/IEC 27001 Standardı 

TS ISO/IEC 27001 standardının tarihi geli-

şimi, 1992 yılında İngiltere’de kamu ve özel 

sektörde yer alan birçok kuruluşun bilgi gü-

venliği standardı oluşturulmasına yönelik 

isteği dikkate alınarak İngiliz Standartları 

Enstitüsü (BSI)  desteği ile oluşturulan ça-

lışma grubu tarafından BS (British Standart) 

7779 adında bir rehber oluşturulması ve söz 

konusu rehberin İngiliz Standartları Ens-

titüsü tarafından BS 7779 İngiliz Standardı 

olarak kabul edilmesi ile başlamıştır. İlgili 

standart BS 7779 – 1 ve BS 7779 – 2 olarak 

iki kısımdan oluşmuştur. İngiliz Standartla-

rı Enstitüsü tarafından 1999 yılında BS 7779 

– 2 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gereksi-

nimleri adı altında yayımlanmış ve ISO (In-

ternational Organization for Standardization 

– Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) 

tarafından 2000 yılında ISO/IEC 17799 stan-

dardı olarak kabul görmesi ile ilgili standart 

ülkemizde de 2002 yılında TSE tarafından 

kabul görmüştür. Daha sonra ISO tarafından 

2005 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yöne-

tim Sistemi Gereklilikleri adı altında yayım-

lanmıştır. 2006 yılında ISO/IEC 27001:2005 

sürümü ve 2014 yılında ISO/IEC 27001:2013 

sürümü TSE tarafından Türkçe olarak ya-

yımlanmıştır.

Şekil 3. ISO/IEC 27001 Tarihi Gelişimi

TS ISO/IEC 27001 standardı Information Te-

chnology –  Security Techniques – Informa-

tion Security Management Systems – Requ-

irements olarak adlandırılmış, ülkemizde 

TSE tarafından Bilgi Teknolojisi – Güvenlik 

Teknikleri – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem-

leri – Gereksinimler olarak kabul görmüştür.

Bu standart, bir bilgi güvenliği yönetim sis-

teminin kurulması, uygulanması, sürdürül-

mesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları 

ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. İç ve 

dış taraflar tarafından, kuruluşun kendi bilgi 

güvenliği gereksinimlerini karşılayıp karşı-

lamadığına ilişkin kabiliyetinin değerlendi-

rilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu standart-

ta ortaya konulan şartlar geneldir ve türleri, 

büyüklükleri ve doğalarından bağımsız ola-

rak tüm kuruluşlara uygulanabilir olma-

sı hedeflenmiştir. (TS ISO/IEC 27001, 2013) 

Teknik ve teknoloji bağımlı bir standart de-

ğildir. Belli bir ürün veya bilgi teknolojisi ile 

ilgilenmez. Hatta bilgi teknolojileri güvenliği 

dahi standart içerisinde yer almaz. Tek ilgi 

alanı vardır, o da bilgi güvenliğidir. Teknik 

detaylara inmeden kuruluşların bilgi gü-

venliği hususunda neler yapması gerektiğini 

açıklar. Standart, aşağıda belirtilen 7 bölüm 

başlığından ve bilgi güvenliği risk işleme se-

çeneklerinin uygulanmasında gerekli olan 

tüm kontrolleri içeren EK A Referans Kontrol 

Amaçları ve Kontroller çizelgesinden oluş-

maktadır.

 Kuruluşun Bağlamı

 Liderlik

 Planlama

 Destek
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 İşletim

 Performans Değerlendirme

 İyileştirme 

Standardın 2005 yılına ait sürümünde 

sürekli vurgulanan Planla – Uygula – Kont-

rol Et – Önlem Al (PUKÖ) döngüsüne olan 

bağlılık 2013 yılında yayımlanan sürümünde 

görülmemekte bunun yerine düzenli aralık-

larla iyileştirme ve geliştirme yapılmasının 

önemi vurgulanmaktadır. Bu durum, PUKÖ 

döngüsünün istenilirse sürekli iyileşmeyi 

sağlamak adına güncel sürümde de kullanı-

labileceğini göstermektedir.

Güncel sürümde yer alan bölüm başlık-

ları PUKÖ döngüsünün fazlarıyla aşağıdaki 

gibi eşleştirilebilir.

Tablo 1. PUKÖ Döngüsü ile ISO 27001:2013 

Maddelerinin Eşleştirilmesi

PUKÖ 27001:2013 Bölüm Başlıkları

Planla
4. Kuruluşun Bağlamı
6. Planlama

5
. L

id
e

rlik

Uygula
7. Destek
8. İşletim

Kontrol Et
9.Performans
Değerlendirme

Önlem Al 10. İyileştirme

Standart, kamu ve özel sektörde bilgi gü-

venliğinin sağlanmasını ve bu konudaki 

denetimlerin yapılmasını kolaylaştıran bir 

çerçeve özelliği taşımakta ve bilgi sistemleri 

denetimi kapsamında kullanıldığında stan-

dartta yer alan bütün kontrollerin kuruluş 

üzerinde uygulanması gerekmektedir. 

3.1.1. Bilgi Güvenliği 

Günümüzde bilgi teknolojilerinde, iş süreç-

lerinde hızlı yaşanan gelişmelere ve deği-

şimlere, bilgi toplumu olma sürecinin getir-

diği yükümlülüklere paralel olarak kişilerin 

ve kuruluşların sahip oldukları bilginin öne-

mi giderek artmaktadır. Bilginin öneminin 

ve bilgiye olan bağımlılığın giderek artması 

bilginin korunması ihtiyacını doğurarak, bilgi 

güvenliği kavramının ortaya çıkmasına se-

bep olmuştur.

Bilgi güvenliği, bilginin yetkisiz kullanıma, 

erişime, ifşa edilmeye, değiştirilmeye, hasa-

ra veya yok edilmeye karşı korunması ve bu 

eylemlere ilişkin önlemlerin alınması olarak 

tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle bilgi gü-

venliği, bilginin korunmasına yönelik geçerli 

üç unsur olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve 

erişilebilirliği konusunda olası riskleri göz 

önünde bulundurarak bunlar için gerekli ön-

lemlerin alınmasıdır.

Bilgi güvenliğinin temel unsurları, Gizlilik 

(Confidentiality), Bütünlük (Integrity), Erişi-

lebilirlik/Kullanılabilirlik (Availability) kav-

ramlarıdır. Temel unsurların yanında güve-

nilirlik, erişim denetimi, hesap verebilirlik, 

inkar edilemezlik, emniyet unsurları bilgi 

güvenliğini destekleyen unsurlardır. Temel 

unsurları açıklayacak olursak:

Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geç-

memesi veya yetkisiz kişilerin bilgiyi açığa 

çıkarması ihtimaline karşı erişiminin engel-

lenmesidir.

Bütünlük:  Bilginin yetkisiz veya yetki dahi-

linde, kasıtlı veya kasıtsız olarak değiştiril-

mesinin, silinmesinin vb. eylemlere karşı 

bilginin içeriğinin korunmasıdır.

Erişilebilirlik/Kullanılabilirlik: Bilginin ih-

tiyaç duyulduğu her an yetkili kişinin kulla-

nımına hazır olmasıdır.

Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri alanında, 

bilgi güvenliğinin amacı kişi veya kuruluşla-

rın söz konusu teknolojileri veya sistemleri 

kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit, teh-

like ve olası risklere karşı analizlerin yapı-

larak gerekli önlemlerin alınmasını sağla-

maktır. Bu bağlamda kuruluşlara yönelik 

alınacak önlemler bilgi güvenliği yönetim 

sistemi kurularak gerçekleştirilebilmekte-

dir.

3.1.2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kavramı ilk 
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kez İngiliz Standartları Enstitüsü (British 

Standards Institute) tarafından yayımlanan 

BS 7799 – 2 standardında kullanılmıştır. Gü-

nümüzde ise TS ISO/IEC 27001 standardı 

kapsamında; “Bilgi güvenliği yönetim siste-

mi, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebi-

lirliğini risk yönetimi prosesini uygulayarak 

muhafaza eder ve ilgili taraflara risklerin 

doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence 

verir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Kuruluşlarda, bilgi güvenliğini sağlamaya 

yönelik alınan teknik önlemler tek başına 

yeterli olmadığından, bilgi güvenliğinin ve 

denetiminin sağlanması konusunda ulusla-

rarası kabul görmüş standartlar ve çerçe-

ve dokümanlar kapsamında, kuruluşların 

ihtiyaçları doğrultusunda ölçeklenen bilgi 

güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması 

büyük önem arz etmektedir. 

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, kuruluşun 

amaçlarının, hedeflerinin, faaliyet alanının 

ve iş kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak 

görülmeli ve kuruluş organizasyonunu, po-

litikalarını ve prosedürlerini kapsamalıdır. 

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurum-

sal prosesler ve genel yönetim yapısının bir 

parçası olması ve bunlar ile entegre olması 

ve bilgi güvenliği süreçlerinin, bilgi sistem-

lerinin ve kontrollerin tasarımında dikkate 

alınması önemlidir. (TS ISO/IEC 27001, 2013)

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulumu, 

kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirme tar-

zını etkileyen geniş çaplı bir sistemdir. Ku-

ruluşun bilgi güvenliği yönetim sistemi, sa-

dece bilgi sistemleri ya da bilgi teknolojileri 

birimlerini etkileyen bir yapı değildir. Kuru-

luşun en üst kademelerinde yer alan yöne-

ticiler de dahil olmak üzere kuruluşun tüm 

çalışanlarının sorumluluk alarak, sistemin 

getirdiği bilgi güvenliği prensiplerine uygun 

davranmalarını ve desteklerini gerektirir. 

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmanın, 

kuruluşlara sağladığı faydalar;

 Bilgi varlıkları hakkında ve bilgi gü-

venliği konularında farkındalık sağ-

lama,

 Bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütün-

lüğünün ve erişilebilirliğinin sağlan-

ması,

 İş sürekliliğinin sağlanmasına yardımcı 

olması, 

 Kuruluşta risk farkındalığının yaratıl-

ması,

 Kuruluş içerisinde veya dışarıdan te-

darik yöntemi ile çalışanların, bilgi 

varlıklarına yönelik yetkisiz veya kötü 

niyetli kullanımının önüne geçilmesi,

 Rekabet ortamında, müşteri bilgileri 

güvenliğine gösterilen özeni avantaj 

haline getirmesi,

 Kuruluşa yönelik piyasa güvenini art-

tırması,

 Kuruluşun güvenlik ihlallerinden kay-

naklanan maliyetlerini düşürmesi,

 Kuruluşun, bilgi güvenliği konusun-

da yasal mevzuat ve düzenlemelere 

uyum sağlamasını kolaylaştırması,

 Kuruluşun bilgi sistemlerinin, bilgi 

güvenliği yönetim sisteminin kurul-

masında yol gösterici olan uluslarara-

sı standart veya çerçeve dokümanlar 

ile uyumunun sağlanması şeklinde 

özetlenebilir.

3.2. TS ISO/IEC 27002 Standardı

TS ISO/IEC 27002 standardının tarihi geli-

şimi, 1992 yılında İngiltere’de kamu ve özel 

sektörde yer alan birçok kuruluşun bilgi gü-

venliği standardı oluşturulmasına yönelik 

isteği dikkate alınarak, İngiliz Standartları 

Enstitüsü (BSI)  desteği ile oluşturulan ça-

lışma grubu tarafından BS 7779 adında bir 

rehber oluşturulması ve söz konusu reh-

berin İngiliz Standartları Enstitüsü tarafın-

dan BS 7779 İngiliz Standardı olarak kabul 

edilmesi ile başlamıştır. İlgili standart BS 

7779 – 1 ve BS 7779 – 2 olarak iki kısımdan 

oluşmuştur. BSI tarafından yayımlanan BS 

7779 – 1 bilgi güvenliğinin sağlanmasında 

kullanılacak kontrollerden bahsetmektedir. 

Bu standart ISO tarafından kabul edilmiş ve 
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ISO/IEC 27002:2005 olarak yayınlanmıştır. 

ISO/IEC 27002:2005 bu standardın Temmuz 

2007’den itibaren kullanılan ismidir, bu 

tarihe kadar standart ISO/IEC 17799:2005 

olarak adlandırılmıştır. 2014 yılında güncel 

hali olan ISO/IEC 27002:2013 sürümü TSE 

tarafından Türkçe olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu standart, ISO/IEC 27001 stan-

dardına dayalı bilgi güvenliği yönetim sistemi 

uygulanması sürecinde, gerekli kontrolleri 

seçmek için kuruluşların bir referans model 

olarak kullanmaları ya da yaygın olarak ka-

bul edilen bilgi güvenliği kontrolleri için kıla-

vuz doküman olması amacıyla hazırlanmış-

tır. Aynı zamanda sanayi ve kurumlara özgü 

bilgi güvenliği yönetim sistemi kılavuzları-

nın, söz konusu sektöre özgü bilgi güvenliği 

risk çevrelerinin de dikkate alınarak gelişti-

rilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Daha genel 

bir anlamda, etkin bilgi güvenliği; işi müm-

kün kılan bir faktör olarak, yönetim ve diğer 

paydaşları kuruluşun varlıklarının oldukça 

güvenli ve zararlara karşı korumalı olmasını 

temin etmektedir. (TS ISO/IEC 27002, 2013)

TS ISO/IEC 27001 standardı gibi bu standart-

ta teknik ve teknoloji bağımlı bir standart 

değildir. Teknik detaylara inmeden, kuruluş-

ların bilgi güvenliği hususunda gerekli kont-

rolleri uygulaması için uygulama prensipleri 

sunar. 

Standart, 14 ana güvenlik kontrol maddesi 

altında toplamda 35 ana güvenlik kategori-

si ve 114 kontrol içermektedir. Ana güvenlik 

kategorileri şu şekildedir:

 Bilgi Güvenliği Politikaları

 Bilgi Güvenliğinin Organizasyonu

 İnsan Kaynakları Güvenliği

 Varlık Yönetimi

 Erişim Kontrolü

 Kriptografi

 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

 İşletim Güvenliği

 Haberleşme Güvenliği

 Sistem Edinimi, Geliştirme ve 

Bakımı

 Tedarikçi İlişkileri

 Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi

 İş Sürekliliği Yönetiminin Bilgi 

Güvenliği Hususları

 Uyum

3.3. TS ISO/IEC 27001 ve TS ISO/IEC 

27002 Standartları Kapsamında Bilgi 

Sistemleri Denetimi

TS ISO/IEC 27001, bilgi güvenliği yönetim 

sistemi gereksinimlerini tanımlayarak, bu 

husustaki bilgi güvenliği denetim kontrolle-

rinin listesini tanımlar. Bu standart, TS ISO/

IEC 27002 standardı ile şartlar ve kontroller 

yönü ile birbirine sıkı bir şekilde bağlıdır. TS 

ISO/IEC 27002 standardında da bu ilişkiyi 

destekleyen, “TS ISO/IEC 27001 standardına 

dayalı bilgi güvenliği yönetim sistemi uygu-

lanması sürecinde kontrolleri seçmek için 

kuruluşların bir referans model olarak kul-

lanmaları ya da yaygın olarak kabul edilen 

bilgi güvenliği kontrolleri için kılavuz dokü-

man olması amacıyla bu uluslararası stan-

dart hazırlanmıştır.” ifadesi yer almaktadır. 

Bu nedenle ilgili iki standart, bilgi güvenliği 

konusunda gerçekleştirilen bilgi sistemleri 

denetimlerinde birlikte kullanıldığı takdirde 

daha faydalı olacaktır.

TS ISO/IEC 27001 standardı, bilgi güvenliği 

yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluş-

ların, risk analizi çalışması yaparak ilgili 

kontrolleri devreye almasını ve mevcut risk-

lerin ortadan kaldırılmasını veya kabul edi-

lebilir risk seviyesinin altına düşürülmesini 

şart koşmaktadır. Bu kontroller TS ISO/IEC 

27001 standardı için önem taşıyan TS ISO/

IEC 27002 standardında detaylı olarak açık-

lanmaktadır. 

TS ISO/IEC 27002 standardı 14 ana güvenlik 

kontrol maddesi, bu kontrollerin altında ta-

nımlı 35 ana güvenlik kategorisi ve 114 kont-

rol içermekte ve kuruluşun bilgi sistemleri 
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yapısına bağlı olarak herhangi bir güvenlik 

kontrolü bir değerine göre önem arz ede-

bilmektedir. TS ISO/IEC 27001 standardı 

kapsamında yapılacak bilgi sistemleri de-

netimlerinde, standardın sunmuş olduğu EK 

A - Referans Kontrol Amaçları ve Kontroller 

adında çizelge bulunmaktadır. Bu çizelge TS 

ISO/IEC 27002 standardının 5. ana güvenlik 

kontrol maddesinden 18. ana güvenlik kont-

rol maddesine kadar listelenen ve bunlara 

bağlı kontrol hedeflerinden oluşmaktadır. 

Çizelge, ilgili standartlar kapsamında de-

netim yapacaklara veya kuruluşlar için bilgi 

güvenliği yönetim sistemi kurulmasında yol 

gösterici olacaktır.

Bilgi sistemleri denetiminde veya bilgi gü-

venliği yönetimi için kontrollerin seçimi; ku-

ruluş kararlarında temel alınan risk kabulü-

ne, risk işleme seçeneklerine ve kuruluşta 

uygulanan genel risk yönetimi yaklaşımına 

bağlıdır. Ayrıca kontrol seçimi, savunma de-

rinliği sağlamak için kontrollerin birbirleriy-

le olan etkileşim tarzına bağlıdır. Kontrolle-

rin uygulanmasında kullanılan kaynaklar, bu 

kontrollerin yokluğunda güvenlik sorunları-

nın neden olacağı muhtemel iş zararlarına 

karşı dengelenmelidir. (TS ISO/IEC 27002, 

2013) 

İlgili iki standart kapsamında, bilgi güvenliği 

alanında yapılacak bilgi sistemleri denetim-

lerinde veya bilgi güvenliği yönetim sistemi 

kurulması sürecinde uygulanması gereken 

kontrolleri ve kontrol amaçlarını açıklayacak 

olursak:

 Bilgi Güvenliği Politikaları

Bilgi güvenliğini sağlamak için,  kuruluşun 

iş gereksinimlerine, ilgili yasalara ve düzen-

lemelere göre yönetim tarafından onaylanan 

bilgi güvenliği politikası oluşturulmalıdır. 

Söz konusu politika iş stratejisinden, düzen-

lemelerden, yasalardan ve sözleşmelerden, 

mevcut ve öngörülen tehdit ortamından kay-

naklanan gereksinimleri karşılamalıdır. Bilgi 

güvenliği politikası kuruluş çalışanları, ticari 

ortaklar, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılar 

ile paylaşılmalıdır. İlgili politika kuruluş dı-

şındakilerinin erişimine açılırsa, gizli bilgile-

rin ifşa edilmemesine dikkat edilmelidir.

 Bilgi Güvenliğinin Organizasyonu

Bilgi güvenliğinin organizasyonuna ilişkin 

kontroller, kuruluş içerisinde bilgi güvenli-

ğini sağlamaya yönelik organizasyonel bir 

yapının oluşturulmasını ve kurum dışından 

ya da mobil cihazlardan bilgi varlıklarına ya-

pılan erişimin güvenliğini sağlamayı hedef-

lemektedir.

 İnsan Kaynakları Güvenliği

İnsan kaynakları güvenliğine ilişkin 

kontrollerin amacı kuruluş bünyesinde 

veya dışarıdan tedarik yolu ile çalışanların, 

sorumluluklarına ilişkin görevler için 

yetkinliğini, uygunluğunu belirlemek, yasal 

mevzuattan kaynaklanan gereklilikleri 

sağladıkları konusunda emin olmak, ilgili 

kişilerin istihdamının son bulması halinde 

bilgi güvenliği ile alakalı uygulanacak 

politika ve prosedürlerin oluşturulmasını 

sağlamaktır.

 Varlık Yönetimi

Varlık yönetimi kontrollerinin temel amacı 

kuruluşun bilgi varlıklarının tespit edilerek, 

ilgili varlıkların bilgi güvenliği kapsamında 

korunmasını sağlamaktır. Varlık yönetimi 

kontrolleri; varlıkların sorumluluğu, bilgi sı-

nıflandırma ve ortam işleme kontrollerinden 

oluşur.

 Erişim Kontrolü

Erişim kontrollerinin amacı; kuruluşun bilgi 

varlıkları üzerinde gerçekleştirilen fiziksel 

ve mantıksal erişimin, bilgi güvenliği şartları 

temelinde oluşturulmuş, erişim talebi, eri-

şim yetkilendirmesi, erişim haklarının peri-

yodik olarak gözden geçirilmesi, ayrıcalıklı 

erişim rolleri, erişim haklarının kaldırılması 

vb. unsurları içeren bir erişim kontrol politi-

kası çerçevesinde yürütülmesini sağlamak-

tır.

 Kriptografi

Kriptografi kavramı, belirli bir anahtar şif-

releme yöntemi ile bilginin kodlanmış bir 

hale getirilerek, bilgi güvenliği kapsamında 

bilginin gizlilik, bütünlük/doğruluk, inkar 
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edilemezlik ve kimlik doğrulama unsurlarını 

sağlamayı hedefler.

Kriptografik kontroller kapsamında, krip-

tografik kontrollerin kullanımına, anahtar-

ların kullanımına ve yaşam süresine dair 

politika geliştirildiğine ve tüm sistem yaşam 

döngüsü içerisinde ilgili politikaların kulla-

nılmasına yönelik kontroller yapılır. Kuruluş 

kriptografik kontrollerin kullanımına yönelik 

politika oluştururken, dünya genelinde kul-

lanılan kriptografi tekniklerinin kullanımı 

hususunda yasal düzenlemelere ve ulusal 

kısıtlamalara dikkat etmelidir. 

 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

Fiziksel ve çevresel güvenlik kontrolleri, ku-

ruluşun kaynaklarına yetkisiz fiziksel erişi-

mi, hasar verilmesini, işlerliğine müdahale 

edilmesini, çalınmasını ve kuruluşun faali-

yetlerinin durmasını ve kesintiye uğraması-

nı engellemeyi amaçlar. Bu kapsamda bilgi 

sistemlerini koruma amacıyla güvenlik sınır-

larının tanımlanmasına ve kullanılmasına, 

bu alanlara sadece yetkili personelin uygun 

giriş kontrolleri ile erişiminin sağlanmasına, 

doğal felaketler, saldırılar ve kazalara kar-

şı fiziksel önlemlerin alınmasına, bilgi sis-

temleri teçhizatlarını etkileyecek çevresel 

tehditlerden ve tehlikelerden kaynaklanan 

riskleri azaltmaya yönelik önlemlerin alın-

masına, teçhizatın enerji kesintileri ve diğer 

kesintilerden korunmasına, bilgi iletiminde 

kullanılan enerji ve telekomünikasyon kab-

lolarının dinleme ve oluşabilecek hasarlara 

karşı korunmasına, teçhizat bakımlarının 

düzenli yapılmasına, teçhizatın yetki dâhilin-

de olmadan kuruluş dışına çıkarılmamasına 

yönelik kontroller yapılır.

 İşletim Güvenliği

İşletim güvenliğinin temel amacı; kuruluşun 

bilgi işleme tesislerinin güvenli bir şekilde 

işletimlerini sağlamaktır. İşletim güvenliği 

kontrolleri detayda, işletim prosedürleri 

ve sorumlulukları, kötücül yazılımlardan 

koruma, yedekleme, kaydetme ve izleme, 

işletimsel yazılımın kontrolü, teknik 

açıklıkların yönetilmesi, bilgi sistemleri 

tetkik hususları kontrollerini içermektedir.

 Haberleşme Güvenliği 

Haberleşme güvenliğinin amacı, kuruluşun 

ağ güvenliğini ve kuruluşun gerçekleştirdiği 

bilgi transferine yönelik güvenliği sağlamak-

tır. Ağ güvenliği sağlanırken, ağ kontrolleri, 

ağ hizmetlerinin güvenliği ve ağlarda ayrım 

olmak üzere üç temel başlık altında kont-

roller gerçekleştirilir. Bilgi transferinde ise; 

bilgi transfer politikaları ve prosedürleri, 

bilgi transferindeki anlaşmalar, elektronik 

mesajlaşma, gizlilik ya da ifşa etmeme an-

laşmaları başlıkları altında kontroller ger-

çekleştirilir.

 Sistem Edinimi, Geliştirme ve Bakımı

Sistem edinimi, geliştirme ve bakıma yö-

nelik yapılan kontrollerin amacı; bilgi sis-

temlerinin tüm yaşam döngüsünde bilgi 

güvenliğinin daimi olmasını, halka açık ağlar 

üzerinden geçen uygulama hizmetlerindeki 

bilginin, hileli faaliyetlerden, sözleşme 

ihtilafından ve yetkisiz ifşadan korunmasını 

sağlamak, uygulamalar üzerindeki bilginin 

eksik iletimini, yanlış yönlendirilmesini ve 

yetkisiz ifşasını önlemektir.

 Tedarikçi İlişkileri

Tedarikçi ilişkileri kontrollerinin amacı; ku-

ruluşun tedarikçi ilişkilerini bilgi güvenliği 

gereksinimlerini karşılamak adına, tedarikçi 

ilişkileri için hazırlanan bilgi güvenliği poli-

tikası çerçevesinde yürütmesini ve tedarikçi 

hizmetlerini sağlamaya yönelik yapmış ol-

duğu anlaşmalar kapsamında izleme ve il-

gili hizmetlerdeki değişiklikleri yönetme fa-

aliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

• Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi

Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi kapsamın-

da yapılacak kontrollerin amacı; bilgi güven-

liği olaylarının değerlendirilerek, bilgi gü-

venliği ihlal olayı kapsamında sınıflandırılıp 

sınıflandırılmayacağına karar vermek, ilgili 

ihlal olaylarına hızlı ve etkili yanıtların veril-

mesini sağlamak, ihlal olaylarının kanıtlara 

dayandırılması için kanıt elde etmek ve bu 

kanıtların korunmasını sağlamak için prose-

dürler tanımlamak, yazılı politika ve prose-

dürler kapsamında uygun yönetim kanalları 
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aracılığı ile ihlal olaylarının hızlı bir şekilde 

yetkili kişi veya mercilere raporlanmasını 

sağlamak, söz konusu olayların çözümlen-

mesinden kazanılan tecrübelerin gelecekte 

oluşabilecek ihlal olaylarının gerçekleşme 

olasılığını veya etkilerini azaltmak için kulla-

nılmasını sağlamaktır.

 İş Sürekliliği Yönetiminin Bilgi Güvenliği 

Hususları

İş sürekliliği yönetiminin bilgi güvenliği 

hususları kapsamında değerlendirilmesi 

gerçekleştirilirken; kuruluşun olası bir 

kriz veya felaket durumunda bilgi güvenliği 

yönetimi sürekliliğini sağlamak adına ilgili 

gereksinimleri belirleyerek, bilgi güvenliği 

süreklilik gereksinimleri ile uyumlu aşağıda 

belirtilen hususları yazılı hale getirmesi, 

uygulaması ve sürdürmesi hedeflenir:

a) İş sürekliliği ya da felaket kurtarma 

prosesleri, prosedürleri ve destekleyici 

sistemler ve araçlarda yer alan bilgi güvenliği 

kontrolleri, 

b) Olumsuz bir durum sırasında mevcut bilgi 

güvenliği kontrollerini sürdürmek için pro-

sesler, prosedürler ve uygulama değişiklik-

leri, 

c) Olumsuz bir durum sırasında sürdürüle-

meyen bilgi güvenliği kontrolleri için telafi 

edici kontroller. (TS ISO/IEC 27002, 2013) 

 Uyum

Uyum kapsamında yapılacak kontrollerin 

amacı; yasal mevzuata, düzenleyici hüküm-

lere ve sözleşmelerden doğan yükümlü-

lüklere ilişkin ihlalleri önlemek adına ku-

ruluşun bilgi sistemlerinin ihtiyaç duyduğu 

gereksinimlerin açıkça tanımlanarak yazılı 

hale getirilmesini, fikri mülkiyet hakları ve 

patentli yazılım ürünlerinin kullanımına yö-

nelik uygun prosedürlerin ilgili yükümlülük 

gereksinimleri çerçevesinde oluşturulması-

nı, bilgi sistemleri üzerinde var olan kayıt-

ların kaybedilmeye, yok edilmeye, sahtecili-

ğe, yetkisiz erişime ve yetkisiz yayımlamaya 

karşı korunmasını, kişi tespit bilgisinin mah-

remiyetinin korunmasını, kriptografik kont-

rollerin ilgili yükümlülüklere uyumlu olarak 

yürütülmesini sağlamaktır.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bilgi toplumu olmak ve bilgi çağında yaşa-

mak bilgiye ulaşımı kolay hale getirirken, 

bilginin amacına uygun olarak korunmasını 

bir o kadar zorlaştırmaktadır. Bilgiye duyu-

lan ihtiyacın ve verilen önemin artması, bilgi 

teknolojilerinin gelişimini desteklerken, ilgili 

teknolojilerin ve bilgi sistemlerinin güvenilir-

liğini tartışma konusu haline getirmektedir.

Kuruluşlar, kurumsal iş süreçlerini gerçek-

leştirirken, rekabet ortamına ayak uydurmak 

ve faaliyet gösterdikleri sektörde farkındalık 

yaratmak için bilgi teknolojilerini kullanarak 

kurumsal bilgi varlıklarını korumayı hedef-

lemektedir. Bu noktada kurumsal iş süreç-

lerine ve hacmine bağlı olarak, bilgi işleme 

faaliyetleri artmakta dolayısı ile kullanılan 

bilgi sistemleri de karmaşık bir hal almakta-

dır. Söz konusu sistemlerin karmaşıklığı art-

tıkça, kuruluşlar kullandıkları bilgi sistem-

lerinin ne kadar güvenilir olduğu konusunda 

tereddüt yaşamakta ve kullanılan sistem-

lerin kuruluşun diğer iş süreçlerinde yeni 

risk faktörleri oluşturmasını engellemek, 

sistemlerin güvenilirliğinden emin olmak ve 

sistemlerinin güvenilirliğini kontrolleri ka-

bul görmüş bir standarda dayandırmak is-

temektedirler. Bu çerçevede bilgi sistemleri 

denetimi kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. 

Bilgi sistemleri denetimi, uluslararası kabul 

görmüş standartlar, çerçeve dokümanlar ve 

rehberler aracılığı ile gerçekleştirildiği tak-

dirde verdiği güvence kabul edilebilir olmak-

tadır. Bu çalışma kapsamında, uluslararası 

alanda kabul görmüş belirli bilgi sistemleri 

denetim standartları ve çerçeve dokümanla-

rı incelenerek, ilgili standartlardan TS ISO/

IEC 27001 ve TS ISO/IEC 27002 standartları 

çerçevesinde yapılacak bilgi sistemleri de-

netiminin niteliği ve söz konusu standartla-

rın kapsamları, içerikleri ve kontrolleri ince-

lenmiştir.

Söz konusu standartlar üzerinde yapılan 

incelemeler sonucunda; TS ISO/IEC 27001 

standardı kapsamında, bilgi güvenliği yö-
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netim sisteminin kurulması, uygulanması, 

sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi faa-

liyetlerinin gerçekleştirilebileceği, risk yö-

netimi süreçleri uygulanarak bilginin gizli-

liğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin 

sağlanabileceği ve risklerin doğru yönetil-

diği hususunda güvence verilebileceği aynı 

zamanda iç ve dış kaynaklar tarafından ku-

ruluşların bilgi güvenliği konusunda ne ka-

dar yeterli olduğuna ilişkin değerlendirme-

nin yapılabileceği görülmektedir.  TS ISO/

IEC 27002 standardının, TS ISO/IEC 27001 

standardı çerçevesinde bilgi güvenliğinin 

sağlanması amacıyla uygulanması gereken 

kontrolleri ve uygulama prensiplerini içerdi-

ği gözlemlenmektedir. İlgili standartlar, bilgi 

teknolojilerinin kuruluşun iş amaçlarına 

uygun olarak hizmet etmesi, bilgi teknolojileri 

stratejisi ile iş stratejisinin uyumlu çalışması 

ve bilgi sistemleri hizmetlerinin planlanması 

ve uygulanması faaliyetlerinden ziyade, 

risk yönetim yaklaşımı ile bilgi güvenliği 

kontrollerinin nasıl yapılacağı üzerinde 

durmakta ve söz konusu kontrollerin 

uygulanması konusunda teknik ve teknolojik 

detaylara inmemektedir.
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TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI, ERTELENMİŞ 
VERGİLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Cansu ÇEVİK GÜÇLÜ – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (TMS/

TFRS) içerisinde yer alan TMS 12 Gelir Vergi-

leri Standardının amacı genel olarak, kurum 

kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin 

muhasebeleştirilmesi ve vergisel sonuçla-

rın finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin 

esasları belirlemektir. Bir başka ifadeyle söz 

konusu standart, yerel mevzuat ve TMS’ler 

kapsamında hesaplanan kar rakamları ara-

sındaki farktan kaynaklı olarak oluşan geçici 

farkların ve ertelenmiş vergilerin hesaplan-

masını, kayıt altına alınmasını, finansal tab-

lolarda gösterimini ve dipnotlarda verilmesi 

gereken bilgileri açıklar.

Bu kapsamda bahse konu standartla, mali 

kar ile ticari kar arasında ortaya çıkan geçici 

farkların neden olduğu vergi etkileri hesap-

lanarak daha güvenilir ve gerçekçi verilere 

ulaşılır. Piyasada faaliyet gösteren meka-

nizmaların sağlıklı karar vermelerine yarar 

sağlayan TMS 12 Gelir Vergileri Standardı, 

gerek amacı ve kapsamı gerekse ertelenmiş 

vergi, ticari/mali kar ve bunların hesaplan-

ması gibi hususlar açısından, açıklanmaya 

ve ayrıntılı bir analiz ve değerlendirme yapıl-

masına ihtiyaç duymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Muhasebe 

Standartları, Geçici Fark, Ertelenmiş Vergi, 

Ticari Kar/Mali Kar, Yerel Finansal Raporla-

ma Çerçevesi

ABSTRACT

Generally the main objective of the TMS 12 

Income Taxes Standard which is included in 

Turkish Accounting Standards/Financial Re-

porting Standards to establish the principles 

for recognition of the taxes that are calculat-

ed over the revenues of a Corporation within 

accounting context and reflecting the tax-

ational results in financial tables.  In other 

words, mentioned standard provides the in-

formation which are required to be included 

in the footnotes and calculation and record-

ing of temporary difference and deferred 

taxes as a result of the difference between 

profit figures within the scope of local leg-

islations and TMS and showing them within 

the financial statements.

Within this scope more reliable and realis-

tic data can be obtained by calculating the 

tax effects which are caused by the differ-

ence between financial profits and commer-

cial profits through the mentioned standard. 

TMS 12 Income Taxes Standard which pro-

vides the active mechanism in the market 

with the opportunity to take more healthy 

decisions, requires to be clarified and scru-

tinized through analysis and assessments 

with respect to the issues of deferred tax, 

commercial/financial profits and their cal-

culation both considering the objective and 

scope of this standard.

Keywords: Turkish Accounting Standards, 

Temporary Difference, Deferred Tax, Com-

mercial Profit/Financial Profit, Local Finan-

cial Reporting Frame
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GİRİŞ

Uluslararası ticaret hacminin, her geçen 

gün artması nedeniyle benzer işlemlerin 

farklı ifade edilmesi, bilgilerin aktarımında 

sorunlar yaratmaktadır. Bu farklılıkların gi-

derilmesi için uluslararası platformda ortak 

bir dil oluşturmak, işletmelerin faaliyetle-

rine ilişkin bilgilerini hem işletme içerisin-

deki bilgi kullanıcılarına hem de yatırım, fon 

bulma veya fon sağlama amaçlı bilgi kulla-

nıcılarına doğru, güvenilir, anlaşılabilir ve 

zamanında sunabilmek ve nihayetinde farklı 

ülkelerin aynı türde olan işletmelerinin mu-

hasebe uygulamaları arasındaki farklıkları 

gidermek amacıyla uluslararası muhasebe 

standartlarına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu ihtiyaç doğrultusunda ülkeler, yerel mu-

hasebe standartlarını terk etmiş ve ulusla-

rarası düzeyde geçerli muhasebe standart-

larını kullanma konusunda önemli adımlar 

atmışlardır. Bu gelişmeler ekseninde Ulus-

lararası Finansal Raporlama Standartla-

rı-UFRS (IFRS) aynen Türkçe’ ye çevrilmiş 

ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(TMS/TFRS) başlığı altında Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Halihazırda yürürlükte olan söz konusu 

standartların, finansal tabloların hazırlan-

masında hangi işletmeler tarafından zorun-

lu olarak uygulanacağı ve hangi işletmeler 

için uygulamanın ihtiyari olduğu, Kamu Gö-

zetimi Muhasebe ve Denetim Standartla-

rı Kurumu tarafından 26/08/2014 tarihinde 

yayımlanan Tebliğ ile belirlenmiştir. Bahse 

konu işletmeler, finansal tablolarını muha-

sebe standartlarına uyumlu olarak hazır-

lamak zorunda olsa dahi, Maliye Bakanlığı 

tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğlerine (MSUGT) har-

fiyen uyarak muhasebe kayıtlarını yapmak, 

mali tablolarını oluşturmak, ticari bilanço 

karlarını saptamak ve bu kar rakamları 

üzerinden vergilerini ödemek zorundadır-

lar. Oysa TFRS’ler vergi kuralları ne olursa 

olsun, finansal tabloların muhasebe kural-

larına göre düzenlenmesi gerektiğini öngör-

mektedir. Bu durum TFRS ve MSUGT’a göre 

hazırlanan finansal tablolar arasında ticari 

ve mali karın hesaplanmasındaki farklılıkla-

rın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

TMS 12 “Gelir Vergileri” standardı, bu iki he-

saplamadan kaynaklanan farklar geçici bir 

özelliğe sahip ise bu geçici farkların hesap-

lanmasını, vergi etkilerinin yani ertelenmiş 

vergilerin bulunmasını, kayıt altına alınma-

sını ve finansal tablolarda gösterilmesini ön-

görmektedir. 

Bu bilgiler kapsamında makale-

miz içerisinde, TMS 12 “Gelir Vergileri” 

standardından yola çıkılarak standartta yer 

alan önemli kavramlar üzerinde durulmuş, 

ticari ve mali kar arasında oluşan farklara 

değinmek suretiyle, ertelenmiş vergi kav-

ramı ve bu kavramın finansal tablolar üze-

rindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

şekilde standardın uygulanmasındaki zor-

luklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar 

açıklığa kavuşturularak, ertelenmiş vergi 

varlık ve yükümlülüklerinin hangi muhasebe 

hesaplarında izlenmesi gerektiğine ilişkin 

yol gösterilmeye çalışılmıştır.

1.Standardın Amacı

Bu standart ülkemizdeki kurum kazancı ve 

vergisi için kullanılır (Örten vd, 2015:159). 

Standardın amacı, gelir vergilerinin (kurum 

kazancı üzerinden alınan vergilerin) muha-

sebeleştirilmesinin düzenlenmesi, bir işlet-

menin finansal durum tablosunda yer alan 

varlık ve borçların defter değerlerinin, ileride 

varlıklar için fayda elde etme, borçlar için ise 

ödeme yapılmasının, cari dönemde oluşan 

ve sonuçları işletmenin finansal tablolarına 

yansıyan işlemler veya diğer olayların cari ve 

ileriki dönemlerdeki vergisel sonuçlarının 

belirlenmesidir (Gökçen vd., 2011:207).

Ülkemizdeki genel uygulamanın aksine 

standart verginin hesaplanmasında 

temelde ticari karı esas almaktadır. Ticari 

karın hesaplanmasında söz konusu olan 

gelirlerden gelecekte vergi yükü olmayacak 

gelirler (temettü geliri, rüçhan hakkı kuponu 

satış geliri, emisyon primi vb.) ile gelecekte 

indirimi söz konusu olmayan giderler (vergi 

cezası, para cezaları vb) gibi sürekli farklılık-

ları nazara almaz (Örten vd., 2015:159).
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2. Standardın Kapsamı

 Bu Standart gelir vergilerinin muhasebe-

leştirilmesinde uygulanır. Bu Standardın uy-

gulanmasında, gelir vergileri vergilendirile-

bilir gelir üzerinden hesaplanan bütün yurt 

içi ve yurt dışı vergileri içerir. Gelir vergileri 

aynı zamanda bağlı ortaklık, iştirak ve müş-

terek anlaşmaların raporlayan işletmeye 

kâr dağıtımlarında kaynakta kesinti yapıl-

mak suretiyle ödenen vergileri de kapsar. 

Standart aynı zamanda devlet teşviklerinden 

veya yatırımlara ilişkin vergi avantajlarından 

kaynaklanan zamanlama farklarının muha-

sebeleştirilmesi ile ilgili düzenlemeleri de 

içerir.

3. Standartta Yer Alan Önemli Kavramlar

Muhasebe kârı (muhasebe zararı): Vergi 

gideri öncesi dönem kârını (zararını) ifade 

eder. 

Vergiye tabi kâr (mali zarar): Vergi otori-

teleri tarafından konulan kurallara göre bir 

hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden 

vergi ödenen (vergi geri kazanımı sağlayan) 

kârı (zararı) ifade eder.

Vergi gideri (vergi geliri): Dönem kârının 

veya zararının belirlenmesinde dönem 

vergisi ve ertelenmiş vergi açısından dikkate 

alınan toplam tutarı ifade eder.

Dönem vergisi: Vergiye tabi kâr (mali zarar) 

açısından o döneme ait ödenecek gelir ver-

gisini (geri kazanılacak gelir vergisini) ifade 

eder.

Vergiye esas değer: Bir varlık veya borcun 

vergisel açıdan taşıdığı tutarı/değeri ifade 

eder.

4. Ticari Kâr İle Mali Kâr Arasında Oluşan 

Farklar

Kâr kavramı genel olarak satış geliri ile ma-

liyet arasındaki farktır. Ticari kar (muhasebe 

kârı); işletmenin belirli bir faaliyet dönemi 

sonunda elde ettiği tüm gelirleri ile aynı dö-

nemde dönem karı ile ilgili vergi gideri hariç 

katlandığı giderleri arasındaki farktır. Yani 

ticari kar, vergi gideri öncesi dönem karını 

(zararını) ifade eder. Mali kar ise; vergi mev-

zuatına göre üzerinden vergi hesaplanacak 

kar tutarıdır (Akdoğan, 2006:2). 

Finansal muhasebe sistemi ve vergi muha-

sebesi sistemi amaçlarının birbirinden farklı 

olması, muhasebe karı ile vergi matrahının 

birbirine eşit olmamasının temel sebebi ola-

rak kabul edilmektedir. Muhasebe standart-

ları, finansal tablo kullanıcılarının kararları-

na temel oluşturacak bilgileri sağlamaktadır. 

Buna karşılık, vergi düzenlemelerinin amacı 

ise; vergi yükümlülüklerinin etkin bir şekil-

de belirlenmesini ve bunu takiben bu geli-

rin tahsil edilmesini sağlamaktır. Bununla 

birlikte, diğer bir amaç ise işletmelerin be-

lirli faaliyetlerde bulunması için teşvik edici 

unsurlar oluşturmaktır (Hanlon, 2003:4).

Vergi hesaplarında tahakkuk esasına değil 

genellikle nakit esasına göre kayıt yapıl-

makta olup, genel kabul görmüş muhase-

be standartlarına göre hazırlanmış finansal 

tablolarda yer alan vergi öncesi kar rakamı 

ile dönemin vergi yükümlülüğü arasındaki 

oransal ilişki cari vergi oranlarını temsil et-

memektedir (Oruç, 2006:104).

Muhasebe karı ve vergi matrahı arasında 

farklara neden olan unsurları genel olarak 

aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür:

a) Değerleme açısından farklılıklar,

b) Kanunen kabul edilmeyen giderler açısın-

dan farklılıklar,

c) Amortismanlar konusunda farklılıklar,

d) Karşılıklar konusunda farklılıklar,

e) Reeskont işlemleri açısından farklılıklar,

f) Vergilendirilmeyecek gelirler açısından 

farklılıklar,

g) Vergilemenin veya tahsilinin ertelendiği 

vergiler açısından farklılıklar,

h) Yatırım indirimi uygulaması açısından do-

ğan farklılıklar,

i) Enflasyon muhasebesinin uygulanması 

açısından doğan farklılıklar,

j) Vergi oranlarındaki farklar nedeniyle orta-

ya çıkan farklılıklar,
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k) Yıllara yaygın inşaat sözleşmelerinin mu-

hasebeleştirilmesindeki farklılıklar.

Konuyu özetlemek gerekirse, ticari kârdan 

mali kâra geçebilmek için bir diğer ifadeyle 

vergi matrahına ulaşabilmek için ticari kâra 

kanunen kabul edilmeyen giderler ilave edi-

lecek, vergiden istisna gelirler ise düşürüle-

cektir. Mali kâr ile ticari kâr arasında oluşan 

bu farklar iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar sürekli ve geçici farklardır.

4.1. Sürekli Farklar

Muhasebe kârı ile mali kârın farklılaşması-

na vergi mevzuatının hiçbir zaman kabul et-

mediği gelir ve giderler neden oluyorsa, bu 

farka sürekli fark denir (Özkan, 2009:98).

Başka bir ifade ile sürekli farklar ticari ve 

mali kârın sadece birinin hesaplanmasında 

dikkate alınan, diğerinde hesaplamaya dâhil 

edilmeyen ve izleyen dönemlerde de dikka-

te alınmayarak kâr hesabında ticari ve mali 

yönden sürekli farklılık yaratan istisna ka-

zançlar ve kanunen kabul edilmeyen gider-

ler gibi gelir ve gider kalemlerinden oluşan 

ve dönemsel değil kesin farklardır (Demir, 

2001).

Sürekli farklara neden olan giderler;

• Vergi cezaları ve zamları,

• Trafik cezaları ve zamları,

• 6183 sayılı kanuna uygun şekilde 

ödenen ceza ve tazminatlar,

• Binek araçlara ait Motorlu Taşıtlar 

Vergisi,

• Alkol, alkollü içecekler, tütün mamul-

leri ile ilgili ilan ve reklam giderleri,

• Basın tazminatları,

• Örtülü sermaye üzerinden ödenen 

faizler,

• Dağıtılan örtülü kazançlar,

• Beş yılı doldurmuş ve indirime konu 

edilmemiş geçmiş yıl zararları,

• Yasal sınırları aşan bağış ve yardım-

lar vb. (Tekşen, 2010:300).

Sürekli farklara neden olan gelirler;

• İştirak Kazançları,

• Belli şartların varlığı halinde tam 

mükellef anonim şirketlerin yurtdışı 

iştirak hisse satış kazançları,

• Emisyon prim kazançları,

• Risturn istisnası,

• Yazılım ve Ar-Ge Teknoloji Geliştirme 

Kanunu Çerçevesinde tanınan istisna 

kazançlar,

• Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile 

kurucu senetleri, intifa senetleri ve 

rüçhan hakları satış kazançları,

• Serbest bölge kazançları,

• Uluslararası anlaşmalara istinaden 

Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesin-

de tanınan istisnalar,

• Yurtdışı inşaat onarma, montaj ve 

teknik hizmet işlerinden elde edilen 

kazançlar vb. (Tekşen, 2010:300).

4.2. Geçici Farklar

Geçici farklar, bir varlığın veya yükümlülüğün 

bilançodaki defter değeri ile bunların ver-

gi açısından taşıdıkları değerler arasındaki 

farklardır. Başka bir ifadeyle, geçici farklar 

şirket varlıklarının ve borçlarının TMS’de 

yer alan değerleme ilkeleri vasıtasıyla tes-

pit edilen değerleri ile vergi mevzuatındaki 

değerleme ilkeleri çerçevesinde belirlenen 

değerleri (vergiye esas değer) arasındaki 

farklardır. Geçici farklar, muhasebenin ih-

tiyatlılık ve dönemsellik ilkesi yanında vergi 

kanunlarının gelirin elde edilmesi ilkesinden 

kaynaklanmaktadır (Tunç, 2007:61).

Geçici farklar iki ayrı durumda ortaya çıkar 

(Kavak, 2008:45):

a. Gelir ve giderlerin doğma zamanı ile 

vergi mevzuatına göre tanınma zaman-

larının farklı oluşuna bağlı olarak mey-
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dana gelen geçici farklar ki bu farklara 

zamanlama farkları da denilir. Bu farklar 

gelecek dönemlerde varlığın tahsili veya 

giderleşmesi veya borcun ödenmesi ya 

da gelir kaydedilmesi ile ortadan kalkar-

lar. Örneğin, kıdem tazminatı karşılığının 

ayrıldığı dönemde ticari karın tespitinde 

gider olarak kaydedilmesine rağmen 

mali karın tespitinde kanunen kabul edil-

meyen gider olarak dikkate alınır ve kı-

dem tazminatının ödendiği dönemde fark 

ortadan kalkmaktadır. Önceki dönemde 

indirimi kabul edilmediği için matraha 

ilave edilen karşılık gideri bir vergi var-

lığı yaratmakta, vergi yasalarınca indi-

rilebilir duruma geldiğinde matrahtan 

düşülmektedir. Bir başka ifadeyle matra-

ha ilave edildiği dönemde ödenen vergi, 

matrahtan indirildiği dönemde mahsup 

edilmektedir. Önceki yıllarda matraha 

ilave edilmesi nedeniyle peşin ödenen 

vergi niteliğindeki tutarlar, izleyen yıllar-

da matrahtan indirilebilir hale gelinceye 

kadar, bir vergi varlığı olarak nitelendiri-

lir ve bu varlık bilanço aktifinde gösterilir.

b. Geçici farklar, zamanlama farlılıkla-

rı dışında aktif ve pasif kaleminin vergi 

yasalarına göre belirlenen değeri (ver-

gi değeri) ile mali tablolardaki muhase-

be ilkelerine göre belirlenen değerinin 

(muhasebe değerinin) farklı oluşundan 

da kaynaklanabilir. Başka bir ifadeyle, 

muhasebe standartları ve vergi yasaları 

arasında varlık ve kaynakların değerleme 

ölçülerinin aynı olmamasından kaynak-

lanan farklarda geçici farklardır. Geçici 

farklar neden kaynaklanmış olursa olsun 

belli bir zaman dilimi içerisinde kendili-

ğinden ortadan kalkmaktadır.

Ortaya çıktıkları zaman ile vergi kanunla-

rınca tanınma zamanları farklı olan gelir ve 

giderler, her bir muhasebe dönemi ayrı ayrı 

olarak ele alındıklarında ticari kar ile mali 

kar arasında farklılıklar oluşur. Ancak olu-

şan farklar geçici fark niteliğinde oldukları 

için bir ya da birkaç dönem sonra ortadan 

kalkacaktır. Geçici farka neden olan gelir ve 

giderler aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca, oluşan 

geçici farklar bilançonun farklı değerler ile 

değerlenmesinden de doğmaktadır (Kaval, 

2005:405). 

Geçici farka neden olan giderler şu şekil-

dedir:

• Kıdem tazminatı karşılığı giderleri,

• Diğer borç ve gider karşılığı giderleri,

• Alınan çekler reeskont giderleri,

• Vadesiz alacak reeskont giderleri, 

• Fazla ayrılan veya geçmiş döneme 

ilişkin ayrılan amortisman giderleri,

• Alış bedelinin altında bir değerle de-

ğerlenmiş hisse senetleri nedeniyle 

gider yazılan tutarlar,

• Kanunen indirilmesi mümkün olma-

yan aktif hesap karşılık giderleri (Ör-

ten vd., 2015:165).

Bu farklar gelecek dönemde ortadan 

kalktıkları zaman matrahtan indirilecektir. 

Matraha eklendikleri zaman ertelenmiş ver-

gi varlığı yaratırken, matrahtan indirildikleri 

dönem ortadan kalkarlar. 

Geçici farka neden olan gelirler şu şekil-

dedir:

• Hisse senetleri değer artış kazançları,

• Verilen çekler reeskont gelirleri,

• Vadesiz borçlar reeskont gelirleri,

• Vergi yasalarına göre maliyet bedeli-

nin üzerinde bir değerle değerlenen 

varlıklar (devlet tahvil, hazine bonola-

rı hariç) (Örten vd., 2015:166).

Bu farklar ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

olarak mali tablolara yansımaktadır. Bir var-

lık ya da kaynak kaleminin ticari bilançoda-

ki değeri ile vergiye esas değeri arasındaki 

farktan kaynaklanan geçici farklar iki ana 

başlık altında toplanmaktadır:

 Vergilendirilebilir geçici farklar

 İndirilebilir geçici farklar
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4.2.1. Vergilendirilebilir Geçici Farklar

Vergilendirilebilir geçici farklar, bir varlık 

veya yükümlülüğün defter değeri (muhase-

be değeri) ile vergi mevzuatı uyarınca belir-

lenen vergiye esas değeri arasında ortaya 

çıkan ve sonraki dönemlerde mali kâr (za-

rarın) hesabında dikkate alınan farklardır. 

Daha açık bir tanım yapmak gerekirse, ver-

gilendirilebilir geçici farklar aktif kalemle-

rin muhasebe değerinin vergiye esas değe-

rinden daha fazla olmasından ortaya çıkan 

geçici farklarla, pasif kalemlerin muhasebe 

değerinin vergiye esas değerinden daha dü-

şük olmasından ortaya çıkan geçici farklar 

toplamıdır (Akdoğan, 2006:3).

Ticari ve mali kâr arasında vergilendirile-

bilir geçici farklar ticari kârın mali kârdan 

fazla olması ve fazlalık kalemlerinin izleyen 

yıllarda mali kâr kapsamına dâhil edilmesi 

neticesinde vergilendirilecek olması duru-

munda ortaya çıkar. İzleyen yıllarda vergiye 

tabi tutulacak olan geçici farklar cari dö-

nemde ertelenen vergi yükümlülüğü yaratır 

ve bu borç izleyen yıllarda vergilendirilmek 

suretiyle ortadan kaldırılır. Vergilendirilebilir 

geçici farkların ve buna bağlı olarak ertele-

nen vergi yükümlülüğünün doğabilmesi için 

ticari kâra dâhil edilen bazı gelirlerin mali 

kâra izleyen dönemlerde dâhil edilmesi ve/

veya mali kârdan indirilen bazı giderlerin ti-

cari kârdan izleyen yıllarda indirilmesi gere-

kir (Demir, 2001).

Vergilendirilebilir geçici farkları aşağıdaki 

şekilde formüle edebiliriz (Köse vd., 2009:54):

Tablo 1: Vergilendirilebilir Geçici Farklar

Vergiye tabi geçici farklar

Varlıklar için geçici farklar Kayıtlı (defter) değeri > Vergiye esas değer

Yükümlülükler için geçici farklar Kayıtlı (defter) değeri < Vergiye esas değer

Gelirler için geçici farklar Kayıtlı (defter) değeri > Vergiye esas değer

Giderler için geçici farklar Kayıtlı (defter) değeri < Vergiye esas değer

Bütün vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir. 

Ancak aşağıdaki durumlarda meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

muhasebeleştirilmez: 
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a) Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sı-

rasında veya 

b) Aşağıdaki işlemler sonucunda oluşan bir 

varlık veya borcun ilk muhasebeleştiril-

mesi sırasında: 

i) İşletme birleşmesi niteliğinde olma-

yan işlemler ve 

ii) Oluşmasının ne muhasebe kârını ne 

de vergilendirilebilir kârı (mali zararı) 

etkilemediği işlemler.

Ancak bağlı ortaklıklar, şubeler, iştirakler ve 

iş ortaklıklarındaki yatırımlar ile ilgili olarak 

ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar 

için, ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhase-

beleştirilir. 

Dinç’e göre vergilendirilebilir geçici farklara 

ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

Faiz Gelirleri: Muhasebe kuralları-

na göre tahakkuk eden faiz, ait oldu-

ğu dönemlere yazılmak zorundadır. 

Vergi kurallarına göre ise faiz ancak 

tahsil edildiğinde gelir olarak kabul 

ediliyorsa, tahsil edilmeyen ancak 

tahakkuk etmiş olan faiz gelirleri, bi-

lançoda gelir tahakkukları adı altında 

gösterilir. 

Örneğin; 30 Haziran 2006 tarihinde 

alınan 2 yıl vadeli özel sektör tahvili 

için 1.000 TL faiz elde edileceği he-

saplanmıştır. Faiz geliri henüz tahsil 

edilmediği için Gelir Tahakkukları 

Hesabı 1.000 TL borçlandırılır. Yılso-

nu itibari ile bu hesabın muhasebe 

değeri 1.000 TL gözükürken, vergi 

değeri sıfır olarak gözükür. Aradaki 

fark (1.000-0) = 1.000 TL vergilendiri-

lebilir geçici farktır.

Eksik Amortisman Ayırma: Muha-

sebe karının belirlenmesinde dikkate 

alınan amortisman ile vergilendirile-

bilir karın tespitinde dikkate alınan 

amortisman aynı olmayabilir. 

 Örneğin, 1.000 TL’ye satın alınmış 

olan duran varlığa muhasebe stan-

dartları gereğince %25 amortisman 

ayrılmıştır. Vergi kanunları ise amor-

tisman oranını %33 olarak belirlemiş 

olsun. Bu durumda, duran varlığın 

net muhasebe değeri (1.000-250=) 

750 TL iken, net vergi değeri (1.000- 

330=) 670 TL dır. Duran varlığın mu-

hasebe değeri, vergi değerinden yük-

sek olduğundan aradaki fark 80 TL 

vergilendirilebilir geçici fark olarak 

belirlenir.

Duran Varlıklarda Değer Artırımı: 

Duran varlıkların yeniden değerlen-

mesi sonucu muhasebe değeri de 

artar. Ancak vergi değerinin artıp art-

mayacağı vergi kurallarına bağlıdır. 

Eğer vergi kuralları bu artışı kabul 

eder ve fon olarak yazılmasını isterse 

vergi değeri de aynı oranda artacağı 

için geçici fark ortaya çıkmaz. Ancak, 

vergi kuralları bu değer artışını kabul 

etmez ise o zaman vergilendirilebilir 

geçici fark ortaya çıkar. 

Örneğin, 100 TL maliyetli duran 

varlık %50 oranında değer artışına 

tabi tutularak değeri 150 TL’ye 

çıkartılmıştır. Vergi kuralları yeniden 

değerlemeyi kabul etmemektedir. 

Buna göre, duran varlığın muhasebe 

değeri 150 TL iken vergi değeri 100 TL 

olarak görünür. Aradaki 50 TL lik fark 

ise vergilendirilebilir geçici fark ola-

rak tanımlanır.

4.2.2. İndirilebilir Geçici Farklar

İndirilebilir geçici farklar, bir varlık veya 

yükümlülüğün kayıtlı değerinin geri 

kazanıldığı veya vadesi gelip ödendiği 

dönemlerde mali kârın (mali zararın) 

hesaplanmasında vergi matrahını azaltacak 

geçici farklardır. Başka bir ifadeyle, 

indirilebilir geçici farklar aktif kalemlerin 

muhasebe değerinin vergi değerinden daha 

düşük olmasından kaynaklanan geçici 

farklarla, pasif kalemlerin muhasebe 

değerinin vergi değerinden daha fazla 

olmasından kaynaklanan geçici farkların 

toplamıdır (Akdoğan, 2006:3).
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Ticari kâr ile mali kar arasında indirilebilir 

geçici farklar mali kârın ticari kârdan fazla 

olması ve fazlalık kalemlerinin izleyen yıllar-

da ticari kâr kapsamında dâhil edilmesi ne-

ticesinde mali kârın ticari kârdan az olması 

sonucunu doğurur. İzleyen yıllarda indirime 

tabi tutulacak geçici farklar cari dönemde 

ertelenen vergi alacağı yaratır ve bu alacak 

izleyen yıllarda indirim konusu yapılmak su-

retiyle ortadan kaldırılır. İndirilebilir geçici 

farkın ve buna bağlı olarak ertelenen vergi 

alacağının doğabilmesi için mali kâra dâhil 

edilen bazı gelirlerin ticari kâra izleyen dö-

nemlerde yansıması ve/veya ticari kârdan 

indirilen bazı giderlerin mali kârdan izleyen 

yıllarda indirilmesi gerekir (Demir, 2001).

İndirilebilir geçici farkları aşağıdaki şekilde 

formüle edebiliriz (Köse vd., 2009:55):

Tablo 2: İndirilebilir Geçici Farklar

İndirilebilir geçici farklar

Varlıklar için geçici farklar Kayıtlı (defter) değeri < Vergiye esas değer

Yükümlülükler için geçici farklar Kayıtlı (defter) değeri > Vergiye esas değer

Gelirler için geçici farklar Kayıtlı (defter) değeri < Vergiye esas değer

Giderler için geçici farklar Kayıtlı (defter) değeri > Vergiye esas değer

TMS 12’ye göre vergisel açıdan indirilebilir 

gider niteliğindeki bütün geçici farklar için, 

gelecek dönemlerde bu giderlerin indirilme-

sine yetecek kadar vergilendirilebilir gelir 

oluşacağının muhtemel olması koşuluyla ve 

ertelenmiş vergi varlığının aşağıda sayılan 

işlemler sonucunda bir varlık veya borcun 

ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklan-

mamış olması halinde ertelenmiş vergi var-

lığı muhasebeleştirilir: 

a) İşlem bir işletme birleşmesi değildir,

b) İşlem, ne muhasebe kârını ne de vergiye 

tabi kârı (mali zararı) etkilememektedir.

Ancak; bir işletme bağlı ortaklıklarındaki, 

şubelerindeki, iştiraklerindeki yatırımları ile 

iş ortaklıklarındaki paylarından kaynaklanan 

bütün indirilebilir geçici farklar için yalnız ve 

yalnız aşağıdaki durumlarla sınırlı olarak ve 

her iki durumun da muhtemel olması halin-

de ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirir: 

i) Geçici farklar öngörülebilir bir gele-

cekteki süre içinde tersine dönecektir, 

ii) Geçici farkların kullanılmasına yeter 

tutarlarda vergilendirilebilir gelir ola-

caktır.

İndirilebilir geçici farklar ilerideki 

dönemlerde iptal edildiğinde o dönemlerin 

vergilendirilebilir kârlarından indirilecek 

giderler oluşur. Ödenecek vergide meydana 

gelecek azalmalar şeklinde işletmeye 

geri dönecek olan ekonomik fayda ancak 

işletmenin indirimlerin yapılabileceği 

tutarlarda vergilendirilebilir gelir elde 

etmesine bağlıdır. Bu nedenle bir işletmenin 

ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirmesi 

için indirilebilir geçici farkların düşülebileceği 

kadar vergilendirilebilir gelir elde edeceğinin 

muhtemel olması gerekir. 

Dinç’e göre indirilebilir geçici farklara ilişkin 

örnekler aşağıdaki gibidir:

Şüpheli Ticari Alacaklar: Muhase-

benin dönemsellik ve ihtiyatlılık il-

keleri gereğince, bir alacağa karşılık 

ayrılması için dava ve icra aşamasına 

gelinmesi beklenmeyebilir. İhtiyatlı-

lık ilkesi gereğince, şüpheli hale ge-
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len alacaklar için karşılık ayrılması 

mümkündür. Muhasebe kuralları ge-

reğince karşılık ayrılan alacak, mah-

keme ya da icra safhasına gelinmedi-

ği için vergi kuralları tarafından kabul 

edilmeyebilir. Bu durumda, envanter 

gününde, muhasebe değeri ile vergi 

değeri arasında geçici bir fark oluşur. 

Örneğin; vadesinde ödenmeyen 

100.000 TL lik alacak için 100.000 TL 

lik karşılık ayrılmıştır. Ancak bu ala-

cak için henüz ihtar çekilmemiştir. Bu 

durumda, ayrılan karşılığın muhase-

be değeri 100.000 TL iken vergi değe-

ri sıfırdır. Aradaki fark ise 100.000 TL 

indirilebilir geçici farkı tanımlar.

Stok Değer Düşüklüğü: Muhasebe-

nin ihtiyatlılık ilkesi gereğince değeri 

düşen stoklar için karşılık ayrılması 

mümkündür. Ancak, ayrılan karşılık-

ların vergi kurallarınca kabul edilme-

si belli koşullara bağlanmıştır. Bu du-

rumda, ayrılan karşılığın muhasebe 

değeri ile vergi değeri arasında geçici 

bir fark ortaya çıkar. 

Örneğin; 120.000 TL maliyetli emti-

anın, modasının geçmesi nedeni ile 

piyasa değerinin 80.000 TL’ye düştü-

ğü belirlenmiştir. Ancak, vergi kural-

ları gereğince takdir komisyonundan 

değer tespiti yapılmadığı için ayrılan 

karşılık vergi idaresince kabul edil-

memektedir. Buna göre, ayrılan kar-

şılığın muhasebe değeri 40.000 TL 

iken, vergi değeri sıfırdır. Aradaki 

40.000 TL lik fark ise indirilebilir ge-

çici farktır.

Kıdem Tazminatları: TMS 1’e (Finan-

sal Tabloların Sunuluşu Standardı) 

göre işverenler, bir tam yılı doldur-

muş tüm işçiler için kıdem tazminatı 

ayırmak zorundadırlar. Ancak gelir 

vergisi kanununun 40. maddesi 3. 

bendinde, ayrılan kıdem tazminat-

larının ödenmedikçe vergiden dü-

şülemeyeceği belirtilmektedir. Bu 

durumda, muhasebe standartları ge-

reğince kıdem tazminatı karşılığı ay-

rılsa bile vergi kanunlarına göre öde-

me gerçekleşmediği için gider olarak 

kabul edilmemektedir. 

Örneğin; çalışmaya devam eden bir 

işçi için 150.000 TL’lik kıdem taz-

minatı karşılığı ayrılmıştır. Ayrılan 

karşılığın muhasebe değeri 150.000 

TL’dir. Ancak ödeme gerçekleşmediği 

için bu karşılığın vergi değeri sıfır ola-

rak kabul edilir. Bu durumda aradaki 

150.000 TL’lik fark indirilebilir geçici 

fark olarak tanımlanır.

Geçmiş Yıl Zararları: Kurumlar ver-

gisi kanununun 14.maddesinin 7. 

bendinde 5 yıl içinde vergi kuralları-

na göre hesaplanmış kurum zarar-

larının vergi matrahından düşülebi-

leceği kabul edilmiştir. Ancak, her 

yılın zararının ayrı ayrı raporlanması 

zorunluluğu getirilmiştir. Geçmiş yıl 

zararlarının indirilmeyip gelecek dö-

nemlere devredilmesi durumunda 

muhasebe karı ile vergi karı arasın-

da geçici bir fark doğmaktadır. 5 yılı 

doldurduğu halde kardan mahsup 

edilemeyen geçmiş yıl zararları ise 

vergi kanunlarına göre bir daha vergi 

matrahından indirilememektedir. Bu 

durumda, 5 yıldan sonra indirileme-

yen geçmiş yıl zararları sürekli farka 

sebep olduklarından bunların vergi 

etkisi yoktur.

Mevcut uygulamada, geçici farka neden olan 

yukarıdaki kalemler, muhasebenin dönem-

sellik ve ihtiyatlılık ilkeleri gereğince orta-

ya çıkarlar. Cari döneme düşen vergi he-

saplanarak, vergi yükümlülüğü adı altında 

bilânçoda gösterilmektedir. Ancak, muha-

sebe kayıtlarında gelir olarak kaydedilmiş ve 

dönemsellik ilkesi gereği, gelecek dönemle-

re sarkmış veya gelecek dönemlerde ödeme-

si ya da tahsilatı yapılacak gelir ve giderlerin 

cari döneme yazılmış gelir ve giderlerin, ver-

gi üzerindeki etkisi dikkate alınmamaktadır. 

Bu durum, TMS 12 Gelir Vergileri Standardı 

ile birlikte değişmektedir. Buna göre, yeni 

uygulamada, gelirin oluşumundaki tahak-

kuk ve elde etme esasları(tahsil esası) dik-
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kate alınarak, ihtiyatlılık gereği giderleştiril-

miş, dönemsel ayrıma tabi tutulmuş gider ve 

gelirler nedeniyle, gelecek yıllara ertelenen 

vergi varlığının ve vergi yükümlülüğünün he-

saplanarak mali tablolarda gösterilmesi ge-

reği ortaya çıkmaktadır (Kelen, 2015:71). 

Standarda göre geçici farkların etkisi, erte-

lenmiş vergi geliri veya ertelenmiş vergi gi-

deri olarak gelir tablosunda, ertelenmiş ver-

gi varlığı veya ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

olarak da bilançoda gösterilmelidir (Gücen-

me vd., 2007:5).

5. Ertelenmiş Vergi Kavramı

Ertelenmiş vergi kavramının amacı, literatür-

de dönemsellik ilkesi ile ilişkilendirilmiştir. 

Dönemsellik ilkesi, işletmenin sürekli 

olması nedeniyle sınırsız kabul edilen öm-

rünün, belli dönemlere bölünmesi ve her 

dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönem-

lerden bağımsız olarak saptanmasını ifade 

etmektedir. Bu kapsamda bir dönemde ya-

pılan işlemlerin tüm vergisel sonuçları da, 

vergi otoriteleri tarafından kabul edildik-

leri döneme bakılmaksızın, ilgili dönemde 

dikkate alınmalı ve o dönemin hesaplarına 

yansıtılmalıdır. Nitekim TMS 12, vergiyi işlet-

menin katlandığı bir gider unsuru olarak ele 

almakta ve verginin ilgili olduğu gelir ve gi-

derlerle aynı dönemde tahakkuk ettirilerek 

muhasebeleştirilmesini öngörmektedir. 

Bu çerçevede, ertelenmiş vergi kavramının 

muhasebenin tahakkuk esası ile ilişkili ol-

duğunu söylemek de mümkündür (Nizam 

2011:109).

Ertelenmiş vergi farklarını kısaca dönemler 

arası vergi kaymaları olarak tanımlayabiliriz. 

Ertelenmiş vergi farklarının oluşmasının te-

mel nedenini ise, temel muhasebe kavram-

ları ile vergi kanunları arasındaki farklılıklar 

olarak nitelendirebiliriz. Ertelenmiş vergiyi 

formüle edecek olursak;

Ertelenmiş Vergi = Ticari Kara Göre Hesap-

lanan Vergi - Mali Kara Göre Hesaplanan 

Vergi

Olarak gösterebiliriz. 

Önceki bölümde de açıklandığı gibi 

vergi değeri ile muhasebe değeri arasında-

ki farklılıklar sürekli ve geçici farklar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ertelenmiş vergi far-

kının doğabilmesi için gelecekte bir olaya 

bağlı olarak ortadan kalkacak bir farktan 

bahsedilmesi gerekmektedir. Standart ge-

lecekte ortadan kalkmayacak olan farklılık-

larla ilgilenmemektedir. Bir başka ifade ile 

sürekli farkların sebep olduğu vergi farkları 

ertelenmiş vergiyi doğurmamaktadır.

5.1.Ertelenmiş Vergi Varlığı

Yukarıda indirilebilir geçici farkın tanımına 

yer verilmiştir. Söz konusu tanım hatırlana-

cak olunur ise, muhasebe ilke ve kurallarına 

göre cari dönemde gider olarak kaydedilen, 

ancak vergi kanunları tarafından gelecek 

dönemlerde vergi matrahından indirilebil-

mesi mümkün olan giderler indirilebilir ge-

çici farkı oluşturur (Gençoğlu ve Gücenme, 

2007:95). Diğer bir ifade ile ertelenmiş vergi 

varlığı, indirilebilir geçici farklar ve mali za-

rarlar ile vergi indirim ve istisnalarının cari 

dönem mali karından fazla olması nedeniyle 

cari dönem matrahından indirilemeyen an-

cak gelecek dönemlerde indirim hakkı ol-

ması nedeniyle gelecek dönemlerde vergi 

matrahından indirim yapılabilecek kalemle-

re ait vergi tutarlarıdır (Akdoğan, 2006:4).

Özetlersek; ertelenmiş vergi varlıkları; mali 

zarar, sonraki dönemlere taşınan vergi 

indirim ve istisnaları ile indirilebilir geçici 

farklardan oluşan toplamın, vergi oranı ile 

ilişkilendirilmesi suretiyle bulunur ve bu 

tutar bilançonun aktifinde gösterilir.

Ertelenmiş vergi varlığı, yukarıda yer verilen 

tanımlar çerçevesinde aşağıdaki gibi formü-

le edilebilir;

Ertelenmiş Vergi Varlığı = İndirilebilir 

Geçici Farklar x Vergi Oranı

Ertelenmiş vergi varlığına neden olan 

indirilebilir geçici farklar aşağıdaki gibidir;

Kıdem Tazminatı Karşılığı Giderleri,

Alınan Çekler Reeskont Giderleri,

Vadesiz Alacak Reeskont Giderleri,
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Fazla Ayrılan Amortisman Giderleri,

Hisse Senedi Değer Azalış Zararları,

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Gi-

derleri,

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 

Giderleri,

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Ertelenmiş vergi varlığının hesaplanabilme-

si için, işletmelerin gelecekte kar elde et-

mesinin beklenmesi ve işletmenin bu vergi 

avantajından yararlanma olanağının bulun-

ması gerekir (Ayanoğlu, 2002:30).

Ertelenmiş vergi varlıkları her bilanço döne-

mi itibarıyla değerlemeye tabi tutulur. Üze-

rinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanan 

tutarların bir bölümünün veya tamamının 

kullanılmasına imkan sağlayacak düzey-

de mali kâr elde edilmesinin mümkün ol-

maması halinde, ertelenmiş vergi varlıkları 

için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması zo-

runludur. Bu tür karşılıklar cari dönem kâr 

veya zararına yansıtılır. Sonraki dönemlerde 

yeterli mali kâr elde edilmesinin mümkün 

olması halinde, değer düşüklüğü karşılıkları 

iptal edilerek cari dönem kâr veya zararı ile 

ilişkilendirilir (Gücenme vd., 2007:8).

Taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve 

istisnalarından yararlanılabilecek düzeyde 

mali kâr elde edilmesinin öngörülmemesi 

halinde ertelenmiş vergi aktifi oluşturulmaz. 

TMS 12’de gelecek dönemlerde indirilebi-

lir geçici farklardan faydalanmaya yetecek 

kadar mali kârın oluşacağının muhtemel 

olduğunun belirlenmesine ilişkin tahmin ya-

pılırken dikkate alınması gereken hususlar 

belirtilmiş ve bunun için işletmelerin ver-

gi planlaması yapması ve ertelenmiş ver-

gi aktiflerinin vergi mevzuatında öngörülen 

sürede itfa edilebileceğini gösterir detaylı 

iş planları hazırlaması zorunlu tutulmuştur 

(Gücenme vd., 2007:10-11).

Vergi planlaması olanakları işletmenin mali 

zararının veya vergi avantajının kullanımı-

nın zamanaşımına uğramasından önceki 

dönemde yapabileceği ve vergilendirilebilir 

gelir yaratabileceği veya bu geliri arttırabile-

ceği eylemlerdir. Örneğin, aşağıdaki durum-

larda vergi mevzuatı vergilendirilebilir gelir 

yaratılmasına veya arttırılabilmesine imkan 

verebilir:

a) Faiz gelirinin tahsil veya tahakkuk esa-

sından birine göre vergilendirilmesi seç-

meye tabi olabilir; 

b) Bir borcun vergilendirilebilir gelirden in-

dirilmesinin ertelenebilmesi; 

c) Amortismana tabi tutulmuş ancak ver-

giye esas değeri bu amortismanı yansıt-

mayan maddi varlıkların satılması, belki 

de geri kiralanması ve 

d) Vergiye tabi olmayan gelir yaratan bir 

varlığın (örneğin devlet tahvillerinin sa-

tışından elde edilen gelirin vergiye tabi 

olmadığı bir vergileme rejiminin olması 

durumunda) geliri vergilendirilebilir olan 

bir varlık satın alınması durumunda. 

Vergi planlama olanaklarının kullanılarak 

daha sonra oluşacak vergiye tabi gelirin ön-

ceki bir döneme çekilmesi suretiyle geçmiş 

dönemlerden gelen mali zararın veya vergi 

avantajının söz konusu döneme taşınabil-

mesi için de ilerideki dönemde oluşacak 

vergilendirilebilir gelirin o dönemde ortaya 

çıkacak geçici farkların dışındaki kaynaklar-

dan oluşması gerekir.
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Aşağıda ertelenmiş vergi varlığının hesaplanmasına ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

Örnek 1: Kıdem Tazminatı Karşılıkları

31.12.2009 tarihinde XYZ A.Ş.’nin kıdem tazminatı yükü 250.000 TL’dir. Bu tutarın 50.000 

TL’si bu yıla ait olup, geri kalan kısmı geçmiş yıllara aittir. İşletme karşılığın tamamını kayda 

almaya karar vermiştir. Geçmiş yıllara ait olan kıdem tazminatlarının karşılanacağı yeteri 

kadar serbest yedek bulunmaktadır (Vergi oranı % 20’dir.).

Vergi uygulamaları, çalışanlara ödenen kıdem tazminatlarının ödendiği zaman gider yazıl-

masını kabul etmektedir. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının 126. madde-

si çalışanların ilgili hizmeti verdikleri sürenin on iki ay veya daha sonrasında ödenecek kâr 

paylaşımı veya ikramiye borçları için kıdem tazminatı ayrılması gerektiğini ifade etmektedir. 

Ayrıca çalışanlar için ileriki tarihlerde meydana gelebilecek olası işten çıkarmalar nedeniyle 

her raporlama döneminde kıdem tazminatı karşılığı ayrılması gerektiğini ve bu kıdem taz-

minatı karşılığının da reel iskonto oranı ile iskonto edilip finansal tablolarda gösterilmesi 

gerektiğini belirtmektedir.

Buna göre dönem sonunda yapılacak olan muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır:

----------------------------31.12.2009----------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ      50.000

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER       200.000

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI   250.000

----------------------------------/---------------------------------------

------------------------------31.12.2009------------------------------

970 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.               50.000

       BORÇLU HESABI

971 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN     50.000

      GİDERLER ALACAKLI HESABI

----------------------------------/---------------------------------------

Muhasebe standartlarına göre yapılan muhasebe kaydı sonucunda ayrılan kıdem tazminatı 

karşılığının muhasebe değeri 50.000 TL’dir. Ancak vergi kanunlarında, ayrılan kıdem tazmi-

natlarının ödenmesi gerçekleşmedikçe vergiden düşülemeyeceği belirtilmektedir. Bu durum-

da ödeme gerçekleşmediği için ayrılan karşılığın vergi değeri sıfır olarak kabul edilmektedir. 

Vergi mevzuatı ve muhasebe standartları arasındaki bu farklı yaklaşım sonucunda, kıdem 

tazminatı karşılığı nedeniyle 50.000 TL’lik geçici bir fark oluşmakta ve bu geçici fark ertelen-

miş vergi varlığına neden olmaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasından kaynaklanan 

ertelenmiş vergi varlığı aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilebilir.
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------------------------------31.12.2009------------------------------

284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI            50.000

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER         10.000

       YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARS.

       691.11 Ertelenmiş Vergi Varlığından

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER         40.000

----------------------------------/---------------------------------------

Yapılan bu muhasebe kaydında Vergi Mevzuatı ile TMS 19 değerleme hükümleri arasında-

ki fark sonucunda, iskonto edilmiş kıdem tazminatı yükümlüğü sebebiyle, cari dönemde 

ertelenmiş vergi alacağı çıkmaktadır (Tekşen, 2010:303-304).

Örnek 2: Hisse Senetleri Değer Azalışı

Bir işletme, dönem içinde 1.000 TL’ye alınan hisse senetlerini 31.12.2008 tarihinde, 800 

TL üzerinden değerlemeye tabi tutmuştur. Dolayısıyla 200 TL zarar yazılmıştır (Örten vd., 

2015:175).

------------------------------31.12.2008----------------------------------

658 BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARI                                     200

    110 HİSSE SENETLERİ                                        200

----------------------------------/-------------------------------------------

 ------------------------------31.12.2008-----------------------------------

970 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                                     200

       GİDERLER               

    971 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 

          GİDERLER                                                       200

----------------------------------/-------------------------------------------

------------------------------31.12.2008-----------------------------------

284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI                                          40

                                        691VERGİ GİDERİ/GELİRİ                                   40

----------------------------------/--------------------------------------------
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5.2.Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

Ertelenmiş vergi varlığının aksine ertelen-

miş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir ge-

çici farklar sebebiyle takip eden dönemler-

de ödenecek vergi tutarını ifade etmektedir 

(Elitaş, 2011:108). Başka bir tanımlamayla, 

vergilendirilebilir geçici farklar nedeniyle 

oluşan vergi farkı (Mısırlıoğlu, 2005:72) ya 

da gelecek dönemlerde ödenecek kurumlar 

vergisi rakamına ilave edilecek tutar olarak 

da ifade edilebilir (Örten vd., 2009:157). Bi-

lançonun pasifinde yer alır.

Vergilendirilebilir geçici farklar öyle farklar-

dır ki, bunlara neden olan varlıklar işletme 

tarafından geri kazanıldığında veya borçlar 

vadesi gelip ödendiğinde, gelecek dönemle-

re ait vergilendirilebilir kârda bir artış ortaya 

çıkar. Bir başka ifadeyle bu farklar, farkları 

yaratan nedenler ortadan kalktığı dönemde/

dönemlerde vergi matrahına ilave edilirler 

(Ayanoğlu, 2002:27). Söz konusu farkın ver-

gi etkisi bilânçoda uzun vadeli bir yabancı 

kaynak olarak ertelenmiş vergi yükümlülü-

ğü adı altında raporlanması gerekmektedir 

(Özkan, 2009:102-103).

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü yukarıda yer 

verilen tanım çerçevesinde aşağıdaki gibi 

formüle edilebilir;

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü = 

Vergilendirilebilir Geçici Farklar x Vergi 

Oranı

Ertelenmiş vergi yükümlülüğüne neden olan 

vergilendirilebilir geçici farklar aşağıdaki gi-

bidir;

 Faiz Gelirleri,

 Hisse Senetleri Değer Artış Kazanç-

ları,

 Eksik Amortisman Ayırma,

 Geliştirme Giderleri,

 Duran Varlıklarda Değer Artırımı,

 Vadeli Satışlar,

 Yenileme Fonu.

Aşağıda ertelenmiş vergi yükümlülü-

ğünün hesaplanmasına ilişkin bazı örnekler 

verilmiştir:

Örnek 1: Hisse Senetleri Değer Artış Kazançları

1.7.2006’da bir hisse senedi grubu 1.000 TL’ye alınmış ve alım satım amaçlı olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu hisse senetlerinin 31.12.2006 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 1.500 

TL’dir.

------------------------------31.12.2006------------------------------

110 HİSSE SENETLERİ             500

646 BORSA DEĞER ARTIŞ   500

KAZANÇLARI 

----------------------------------/---------------------------------------

 ------------------------------31.12.2006------------------------------

960 MATRAHTAN İNDİRİM             500

      BORÇLU HESABI

961 MATRAHTAN İNDİRİM                   500

      ALACAKLI HESABI

----------------------------------/---------------------------------------
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------------------------------31.12.2006-----------------------------------

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER                  100

      YASALYÜKÜMLÜLÜK KARS.

      691.14 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğünden

               484 ERTELENMİŞ VERGİ    100

       YÜKÜMLÜLÜĞÜ

----------------------------------/--------------------------------------------

Vergi mevzuatı, hisse senetlerinin alış bedeli ile değerlenmesi öngörmektedir. Bu durumda, 

hisse senetlerinin vergi değeri 1.000 TL’dir. Muhasebe standartlarına göre ise hisse senetle-

rinin değeri 1.500 TL’dir. Bu değer hisse senetlerinin muhasebe değeridir. Hisse senetlerinin 

vergi değeri, muhasebe değerinin altında olmaktadır. Bu ise ertelenmiş vergi yükümlülüğünü 

ortaya çıkarmaktadır.

İşletme, muhasebe standartlarına göre, 500 TL kar elde etmiştir. Vergi mevzuatı, bu karı 

şu anda tanımadığı için vergisi istenmemektedir. Ancak, bu kar, hisse senetleri satıldığında 

gerçekleşecek ve vergisi ödenecektir. Ödenmesi gereken vergi ise 100 TL’dir (Örten vd., 

2015:170-171).

Örnek 2: Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme1

İşletme sahip olduğu duran varlığı yeniden değerlemeye tabi tutmuştur. Varlığın maliyet 

bedeli 8.000 TL ve yeniden değerlenmiş tutarı ise 10.000 TL’dir. Varlığın vergiye esas değeri 

ise 6.000 TL’dir. Dönemin vergi oranı % 30’dur. İşletmenin ertelenmiş veri tutarı aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır.

Varlığın Muhasebe Değeri (MD) = 10.000 TL

Varlığın Vergi Değeri (VD) = 6.000 TL

Aktif Kalemin MD > VD olduğu için vergilendirilebilir geçici fark ortaya çıkar.

Vergilendirilebilir Geçici Fark = 10.000-6.000

Vergilendirilebilir Geçici Fark = 4.000 TL 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü = 4.000 * % 30

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü = 1.200 TL’dir.

1 Yukarıdaki örnek MİRZA, Abbas Ali; ORRELL, Magnus; HOLT, Graham J.; IFRS Practical Implementation Guide and Workbook Second 

Edition, Wiley, February 2008, s.79’daki örnekten uyarlanmıştır. 
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6. Ertelenmiş Verginin Hesaplanması ve 

Muhasebeleştirilmesi

6.1. Ertelenmiş Verginin Hesaplanması

Standarda göre, cari dönemin ve önceki dö-

nemlerin dönem vergisi olarak vergi idare-

sine ödenecek dönem vergi borçlarının veya 

alacaklarının tutarı bilanço tarihi itibariyle 

yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi ke-

sine yakın olan vergi oranları göz önünde 

bulundurularak cari döneme ilişkin gerekli 

hesaplamalar yapılır. Ertelenmiş vergi varlık 

ve yükümlülükleriyle ilgili olarak ise, söz ko-

nusu olacak ertelenmiş vergi varlıkları veya 

yükümlülükleri, geçici farkların ortaya çıktı-

ğı dönemde yürürlükte olan ya da yürürlüğe 

girmesi beklenen vergi oranları dikkate alı-

narak hesaplanırlar.

Vergi yükümlülüğünün her koşulda kayda 

alınması zorunludur. Bu muhasebenin ihti-

yatlılık ilkesinin bir sonucudur. Bu durumda 

aktiflerde muhasebe değerinin vergi değeri-

ni geçtiği durumlar ile pasiflerde vergi değe-

rinin muhasebe değerini geçtiği durumlarda 

doğar (Örten vd., 2015:167).

Ancak ertelenmiş vergi varlığının hesaba 

alınabilmesi için, ileride bu alacağı mahsup 

edebilecek karların doğumu zorunludur. Yani 

eğer ileriki tarihlerde aktifleştirilecek vergi 

kadar, mali kar üzerinden vergi doğmayacak 

ise bu alacak tahsil edilemeyecek demektir 

ve aktifleştirilmez (Örten vd., 2015:167).

Ertelenmiş vergiler hesaplanırken öncelik-

le bilanço tarihi itibariyle mevcut tüm geçi-

ci farklar belirlenir. Vergilendirilebilir geçici 

farklar ve vergiden indirilebilir geçici fark-

lar ayırt edilir. Ayırt edilen farkların artı eksi 

farkları toplandıktan sonra, bilanço tarihi 

itibariyle geçerli vergi oranı ile çarpılarak 

ertelenen vergi varlığı ya da ertelenen vergi 

yükümlülüğü saptanır (Mısırlıoğlu, 2005:54).

Eğer farklı gelir seviyelerine farklı vergi 

oranları uygulanması söz konusu ise, geçici 

farkların tersine döneceği beklenen dönem-

lerin vergilendirilebilir karına (mali zararına) 

ortalama vergi oranları uygulanarak erte-

lenmiş vergi yükümlülüğü ve varlığı hesap-

lanır.

Ertelenmiş vergi varlığının veya vergi bor-

cunun güvenilir bir şekilde iskontoya tabi 

tutulabilmesi için her bir geçici farkın geri 

dönüşümünün detaylı bir zamanlamasının 

yapılabilmesi gerekir. Birçok durumda bu 

tür bir zamanlamanın tespit edilmesi zor ve 

karmaşıktır. Bu nedenle, standart ertelen-

miş vergi varlıklarının ve vergi borçlarının 

iskonto edilmesine izin vermez.

Örnek : XYZ işletmesinin 2013 takvim yılı için vergi öncesi kârının (Ticari Kâr) 100.000 TL 

olduğu, şirketin ilgili takvim yılında 10.000 TL hisse senetlerinin değerlenmesinden kaynak-

lanan kârı ve ayrıca 30.000 TL ticari mallarının moda değişikliği nedeniyle stok değer düşük-

lüğü bulunmaktadır. İşletmenin önceki yıllardan devreden ertelenmiş vergi varlığı ve borcu 

ile birlikte herhangi bir indirim ve istisnasının bulunmadığı varsayımı altında ertelenmiş vergi 

hesaplaması aşağıdaki gibidir (Vergi Oranı %20); (Kelen, 2015: 81).

Vergi Öncesi Kâr (Ticari Kâr): 100.000 TL

Vergilendirilebilir Geçici Fark: 10.000 TL (Hisse Senedi Değer Artış Kazancı)

İndirilebilir Geçici Fark: 30.000 TL ( Stok Değer Düşüklüğü)

Mali Kar: 120.000 TL

Cari Yıl Vergi Gideri: 24.000 TL

Ertelenmiş Vergi Varlığı: 6.000 TL(30.000 x %20)

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: 2.000 TL (10.000 x %20)
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Ertelenmiş Vergi Geliri: 4.000 TL (Ertelenmiş Vergi Varlığı - Ertelenmiş Vergi

Yükümlülüğü)

Dönemin Vergi Karşılığı: 24.000 TL (Ödenmesi Gereken Vergi Borcu)

Toplam Vergi Karşılığı: Dönemin Vergi Karşılığı - Ertelenmiş Vergi Geliri

Toplam Vergi Karşılığı: 20.000 TL ( 24.000 – 4.000 TL)

Vergi Sonrası Ticari Kâr: Ticari Kâr – Toplam Vergi Karşılığı

Vergi Sonrası Ticari Kâr: 80.000 TL (100.000 – 20.000) 

6.2. Ertelenmiş Verginin 

Muhasebeleştirilmesi

TMS 12 Gelir Vergileri Standardı işletmenin; 

işlemlerin ve diğer olayların vergisel sonuç-

larını, işlemleri ve diğer olayları muhase-

beleştirdiği şekilde muhasebeleştirmesini 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlemler ve 

diğer olaylar kâr veya zararda muhasebeleş-

tirilmişse, bunlarla ilgili vergi etkileri de kâr 

veya zararda muhasebeleştirilmektedir. İş-

lemler ve diğer olaylar doğrudan doğruya öz 

kaynak hesaplarında muhasebeleştirilmiş-

se, ilgili vergi etkileri de doğrudan öz kaynak 

hesaplarında muhasebeleştirilmektedir.

TMS/TFRS’ lere göre; dönem vergisi ile ilgili 

yükümlülükler ve varlıklar ile ertelenmiş 

vergi yükümlülükleri ve varlıkları finansal 

durum tablosunda gösterilir. Vergi gideri ise 

gelir tablosunda gösterilir. Olağan faaliyet 

karı (zararı) ile ilgili vergi gideri (geliri) kap-

samlı gelir tablosunda sunulur. Bunun ya-

nında eğer işletme dönen ve duran varlıkla-

rını ve kısa ve uzun vadeli borçlarını finansal 

durum tablosunda ayrı ayrı sınıflandırıyorsa, 

ertelenmiş vergi varlıklarını (borçlarını) dö-

nen varlıklar (kısa vadeli borçlar olarak) ola-

rak sınıflandıramaz. Buna göre ertelenmiş 

vergi varlıklarının duran varlık, yükümlü-

lüklerin ise uzun vadeli yabancı kaynak ola-

rak raporlanması gerekmektedir (Akdoğan, 

2006:5).

Standarda göre, geçici farkların doğrudan 

muhasebeleştirilmesi mümkün olmamak-

tadır. Bu nedenle söz konusu farklara dair 

dönem sonlarında vergi karşılıkları hesap-

lanırken, geçici farklara neden olan varlık 

ve borçlardan kaynaklanan ertelenmiş vergi 

varlık ve yükümlülükleri hesaplanır. Geçi-

ci farklar sonucu oluşan vergilendirilebilir 

ve indirilebilir geçici farklar muhasebeleş-

tirilirken sırasıyla ertelenmiş vergi yüküm-

lülüğü ve ertelenmiş vergi varlığı şeklinde 

muhasebeleştirilecektir. Farklara dair ya-

pılan hesaplama sonrasındaysa ertelenmiş 

vergi varlık ve yükümlülükleri dönem net 

karını düzeltecek şekilde kayıt edilir (Dinç, 

2007:37).

Ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmey-

le ilgili bazı istisnai durumlar söz konusudur. 

Bunlar (TESMER, 2008: 99);

a) Bir işletmenin ertelenmiş vergi varlığını 

muhasebeleştirebilmesi için gelecekte 

ertelenmiş vergi varlığının geri kazanıl-

masına yönelik yeterli mali karın muhte-

mel olması durumunda muhasebeleştir-

me işlemi yapılır.

b) Eğer ki işletmenin geçici farklarının ge-

lecekte iptal edilmesi muhtemel değil 

ise, işletme, yabancı ülkelerdeki bağlı 

ortaklıklar, yabancı ülkelerdeki iştirakler 

ve iş ortaklıklarındaki paylardan gelen 

ödenmemiş karlarla ilişkili geçici fark-

lılıklar için, ertelenmiş vergi gelir/gideri 

veya ertelenmiş vergi yükümlülük/varlığı 

muhasebeleştirmemelidir.

c) İşletme, şerefiyenin ilk muhasebeleştiril-

mesiyle ilgili geçici farklılıkları için erte-

lenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleş-

tirmemelidir.
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Standart, ertelenmiş vergi varlık ve yüküm-

lülüklerinin bazı koşullarda mahsup edile-

rek gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir 

işletmenin dönem vergi varlığını ve dönem 

vergi borcunu mahsup edebilmesi için ver-

gi borç ve alacakların muhasebeleştirildiği 

tutarların birbirine mahsup edilmesi gerek-

mektedir. Bu doğrultuda ertelenmiş vergi 

varlık ve yükümlülükleri sadece aşağıdaki 

durumlarda mahsup edilebilir:

1. İşletmenin yasalarca, dönem vergi var-

lıklarının dönem vergi borçlarına mah-

sup etme hakkının mümkün olduğu du-

rumda,

2. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülük-

lerinin aynı vergi idaresi tarafından aynı 

vergi mükellefine ait olması durumunda 

veya,

3. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülük-

lerinin aynı vergi idaresi tarafından farklı 

işletmelerin olması durumunda, bu iş-

letmeler ertelenmiş vergi varlık ve yü-

kümlülüklerine ilişkin tutarın ödenmesi 

veya geri kazanılmasıyla ilgili olarak ver-

gi borç ve alacaklarını net esasına göre 

yerine getirmeleri gerekmektedir. Diğer 

yandan tahsilat ve ödeme işlemlerini ayrı 

ayrı ancak aynı zamanda yapmaları ge-

rekmektedir.

Örnek 1: D İşletmesi 31 Mart 20X3 tarih-

li finansal durum tablosunda faiz alacağını 

1.000 TL olarak göstermiştir. Söz konusu 

faiz alacağı 31 Mart 20X4 tarihinde sona eren 

hesap döneminde tahsil edildiğinde vergiye 

tabi olacaktır. 31 Mart 20X3 tarihinde ge-

çerli olan vergi oranı %16’dır. 5 Nisan 20X3 

tarihinde, 25 Nisan 20X3 tarihinde yasalaşa-

cak değişiklikle 31 Mart 20X4 tarihinde sona 

eren hesap dönemi için vergi oranının % 17,5 

e yükseleceği açıklanmıştır. 31 Mart 20X3 ta-

rihinde sona eren hesap dönemi için hazır-

lanan finansal tablolarının 30 Haziran 20X3 

tarihinde yayımlanmasına izin verilmiştir.

Faiz alacağı açısından vergilendirilebilir ge-

çici fark 1.000 TL dir. 31 Mart 20X3 tarihinde 

sona eren hesap dönemi için D İşletmesi-

nin finansal tablolarında 160 TL ertelenmiş 

vergi yükümlülüğü yer alacaktır. Faiz geliri 

tahsil edildiğinde %17,5 oranında vergilen-

dirileceği finansal tabloların yayımlanması-

na izin verildiği tarihte bilinmesine rağmen 

TMS 12 ertelenmiş vergi yükümlülüğünün 

hesaplanmasında %17,5 oranının kullanıl-

masına izin vermez. Çünkü bu oran 31 Mart 

20X3 tarihine kadar yürürlüğe girmemiştir 

veya yürürlüğe girmek üzere değildir. Deği-

şikliğin etkisinin önemli olması durumunda 

TMS 10 uyarınca açıklama yapılması gere-

kecektir (Deloitte, 2015:825).

Örnek 2: Fonksiyonel para birimi Sterlin 

olan B İşletmesi ABD de bir varlığa sahiptir. 

1 Ocak 20X1 tarihinde varlığın vergiye esas 

değeri 120 $ ve defter değeri 50 € dur. Döviz 

kuru 0.5 € =1$ dan kaynaklanan geçici fark 

10 € dur (120 $*0.5=60 €- 50 €).

31 Aralık 20X1 tarihinde varlığın vergiye esas 

dolar değeri ve defter değeri değişmemiştir. 

Fakat döviz kuru 0.52 €=1$ olduğu için geçi-

ci fark 12 € (120 $*0.52=62 €-50€ ) olmuş-

tur. Geçici farktaki yükselişi gösteren 2 € de-

ğerindeki hareketin nedeni döviz kurundaki 

değişimdir.

Bu değişim döviz kurundaki değişimle iliş-

kilendirilmesine rağmen, B İşletmesi vergi 

oranını 2 € değerindeki değişime uygula-

yacak ve sonucundaki değeri o yıl için erte-

lenmiş vergi geliri olarak finansal tablolara 

alacaktır (Deloitte, 2015:819).
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SONUÇ

Finansal tabloların amacı, bir işletmenin 

belirli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarının 

ayrıntılı olarak işletme hakkında bilgi sahibi 

olmak isteyen ilgililere aktarılmasıdır. Bu il-

gililer sadece işletmenin sahipleri ve ortak-

ları olmayıp aynı zamanda işletme ile ticari, 

mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler 

ve toplum bireyleri, kredi, finans ve yatırım 

kuruluşlarıdır. İşin doğası gereği söz konusu 

ilgililer, işletme hakkında en doğru ve güve-

nilir bilgilere ulaşmak istemektedir. 

İşletmenin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 

sonuçları hakkındaki bilgi kaynağı işletmenin 

muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara 

dayanılarak hazırlanan finansal tablolardır. 

Hazırlanan finansal tabloların mukayese 

edilebilir nitelikte olması işletme hakkında 

karar alıcı konumunda olanlar tarafından 

doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılabilmesi 

açısından talep edilmektedir. Finansal 

tabloların Türkiye Muhasebe Standartları 

temel alınarak hazırlanmasındaki en önemli 

amaç, finansal tabloların uluslararası 

düzeyde geçerli ve mukayese edilebilir 

olmasıdır. Çünkü işletmelerin yerel 

muhasebe uygulamaları çerçevesinde 

finansal tablolarını hazırlaması uluslararası 

düzeyde geçerliliğini olumsuz etkileyecek ve 

finansal tablolardan faydalanacak ilgililere 

sağlıklı ve güvenilir bilgi sunamayacaktır.

Türkiye Muhasebe Standartları uygulaması 

mevcut muhasebe uygulamalarımıza bazı 

önemli farklılıklar getirmektedir. Bunlardan 

en önemlilerinden biri de, TMS 12 Gelir Ver-

gileri Standardıdır. 

Söz konusu standarda göre, vergi hesapla-

ması vergi mevzuatımızın aksine mali kar 

yerine muhasebe karı (ticari kar) baz alına-

rak yapılmaktadır. Bu sebeple vergi matrah-

larının doğru hesaplanabilmesi için mevcut 

uygulama olan Vergi Usul Kanunu ile TMS 12 

Gelir Vergileri Standardı arasında oluşan uy-

gulama farklılıklarının iyi bilinmesi ve doğru 

bir şekilde vergi matrahı hesaplanmasının 

yapılması önem arz etmektedir.

Ülkemizde muhasebe ilkelerine göre kayıt 

altına alınan gelir ve giderlerin bazıları, 

kanunen kabul edilmemekte ya da belli 

dönemlerde vergi mevzuatı tarafından kabul 

edilmemektedir. Dönem sonunda muhasebe 

ilkelerine göre kayıt altına alınan gelir ve gi-

derler sonucunda ulaşılan dönem karına ti-

cari kar denir. Söz konusu bu ticari kar, vergi 

mevzuatının gerektirdiği kurallar doğrultu-

sunda çeşitli düzenlemelere tabi tutulmak-

tadır. Ticari kara kanunen kabul edilmeyen 

giderlerin eklenmesi ve kanunen vergiye tabi 

olmayan gelirler ve matrahtan indirimlerin 

çıkarılması sonucunda mali kar rakamına 

ulaşılmaktadır. Ülkemizde Kurumlar Vergisi 

hesaplaması bu mali kar rakamı üzerinden 

yapıldığı için dönem sonunda ticari kar ve 

mali kar olarak iki farklı kar oluşmaktadır.

Ticari kar ve mali kar arasındaki farklılıklar 

işletmenin yaşam süreci içerisinde ortadan 

kalkabilecekse, bir başka ifade ile geçici 

nitelik taşıyorlarsa ertelenmiş vergi ortaya 

çıkmaktadır. Söz konusu bu geçici farklılık-

ların vergi etkileri işletmelerin mevcut fi-

nansal tablolarında ayrı bir kalem olarak ra-

porlanmaktadırlar. Ortadan kalkamayacak 

olan farklar ise sürekli farklar olarak kabul 

edilmektedir ve TMS 12 bu sürekli farklar 

için herhangi bir işlem yapmamaktadır.

Vergi yasalarının amacı optimal düzeyde 

vergi geliri elde etmek olduğu için vergi 

yasaları işletmede gerçekleşen tüm olayları 

bu doğrultunda yorumlamaktadır. TMS 

kapsamında hazırlanan finansal tabloların 

temelinde ise işletmenin bilgilerini mümkün 

olan en doğru, güvenilir ve gerçeğe uygun 

şekilde sunmak yer aldığı için işletmelerin 

bilgilerini gerçeğe uygun bir şekilde 

sunması yeterli görülmektedir. İki farklı 

bakış açısıyla hazırlanan finansal tabloların 

kar rakamlarında farklılıkların oluşması bu 

durumda kaçınılmazdır.
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ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN ULUSLARARASI MUHASEBE 
STANDARTLARINA GÖRE KONSOLİDASYONU

Ramazan ATABEY – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Küreselleşen dünyada ticaret ve sermaye 

hareketlerinin giderek sınır tanımaz bo-

yutlara ulaşmasıyla teknolojik gelişmelere 

ve ağırlaşan rekabet koşullarında uluslara-

rası entegrasyon hareketlerine uyum sağ-

lamak zorunlu bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dünya üzerinde ekonomi ala-

nında yaşanan hızlı gelişmelere ülkelerin ve 

işletmelerin adapte olabilmeleri, ancak bir 

takım yapısal değişikliklere maruz kalma-

larıyla mümkün olabilmektedir. İşletmelerin 

çetin rekabet koşulları altında ayakta kala-

bilme çabaları, gerek birleşme, gerek satın 

alma, gerekse holdingleşme gibi büyüme 

stratejileri izlemelerine neden olmuştur. 

Son yıllarda şirket birleşmelerinin daha da 

yaygınlaşması ile birlikte bu şirketlerin bir 

bütün olarak finansal durumu hakkında bil-

gi veren konsolide finansal tablolara olan ih-

tiyaç artmış ve söz konusu tabloların hazır-

lanması konusu önem kazanmıştır. Yeni Türk 

Ticaret Kanununda (TTK) holding şirketleri 

olarak ifade edilen şirketler topluluğunun 

finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe/

Finansal Raporlama Standartlarına uygun 

olarak hazırlaması gerektiği açıklanmıştır. 

Bu çalışmada, işletmelerin diğer işletme-

ler üzerinde yapmış oldukları yatırım türleri, 

işletmelerin yönetiminde ulaştıkları etkinlik 

düzeyleri dikkate alınarak ve ilgili oldukları 

standartlar çerçevesinde ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Holding Şirketleri, Kon-

solide Finansal Tablolar, Topluluk Finansal 

Tabloları 

ABSTRACT

In globalizing world, corresponding to tech-

nological devolopments and international 

integration movements ın the worsening 

competition conditions is confronting as a 

compulsory situation by reaching gradual-

ly boundless dimension of trade and capi-

tal movements. Adjusting of countries and 

companies to the rapid improvements in 

the economic sphere on the world can be 

possible only by exposing a set of structual 

changes. Efforts of companies to be afloat 

under the hard competition situations lead 

to growth strategies as both merger and 

acquisitions and conglomerating. 

In recent years, with the proliferation of 

merger, needs of consolidated financial sta-

tements, which give information abaut these 

companies as a whole, increased and prepe-

aring of these statements became crucial. 

Financial statements of group companies, 

which is stated as holding companies, is 

explained at the New Turkish Code of Com-

merce that they had to prepeared accor-

dingly International Accounting / Financial 

Reporting Standards. In this study types of 

ınvestment, which companies make upon 

other companies, classified by considering 

achieved efficiency level on companies me-

nagement and they are analyzed within the 

frame of relevant standards. 

Keywords: Holding Company, Consolidated Fi-

nancial Statements, Financial Statements of 

Group Companies
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1. GİRİŞ

Günümüzde para ve sermaye piyasalarının 

uluslararası düzeyde gelişmesi ve entegras-

yonuyla beraber işletmeler birçok ülkede ve 

uluslararası piyasalarda faaliyet göstermek-

tedir. İşletmeler büyüyen ve gelişen ulusla-

rarası piyasalarda gerek yönetimsel gerek 

finansal açıdan büyük yapılara sahip işlet-

me gruplarını oluşturmakta ve bunun so-

nucunda dünya ticareti giderek büyümekte 

ve daha karmaşık bir yapıya bürünmektedir. 

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler, güve-

nilir finansal bilgilerin uluslararası düzeyde 

karşılaştırılabilme özelliğinin sağlanmasını 

zorunlu kılmaktadır. Uluslararası düzeyde 

işlem gören şirketlerin mali tablolarının ay-

rıca bir düzenlemeye gerek kalmadan diğer 

ülkelerde de kabul görmesi, başta maliyet-

lerin azaltılması ve yatırımcının korunması 

olmak üzere birçok avantaj sağlamaktadır. 

Bu çerçevede söz konusu kazanımların elde 

edilebilmesi, uluslararası standartlaşmayı 

ve muhasebe uygulamalarında uyumu zo-

runlu kılmaktadır. 

Dünyadaki hızlı gelişmeler ve değişimler 

dikkate alınarak yeniden düzenlenen Türk 

Ticaret Kanununda (TTK), Türkiye Finan-

sal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre 

finansal raporlama yapılması zorunluluğu 

getirilmekte ve bu amaçla işletmelerin mu-

hasebe ve finansal raporlama konularında 

uluslararası düzenlemelere uyum sağla-

maları beklenmektedir. Bu kapsamda doğ-

ru ve güvenilir bilgi üretmek, finansal tab-

lo kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu işletme 

sonuçlarını doğru, karşılaştırılabilir, tutarlı 

ve güvenli olarak yansıtabilmek amacıyla 

muhasebe standartları yayınlanmakta ve bu 

standartlara uygun muhasebeleştirme ve fi-

nansal raporlama yapmak işletmeler açısın-

dan zorunluluk olmaktadır. 

Uluslararası piyasaların gelişmesi ve işlet-

melerin farklı sektörlerde faaliyet göster-

mesiyle beraber işletmeler daha karmaşık 

yapıya bürünmekte ve holding diye adlan-

dırılan bünyelerinde birden çok işletmeyi 

barındıran yapıları oluşturmaktadır. İşlet-

meler, başka işletmelerin ortaklık haklarına 

belirli oranlarda yatırım yapmakta ve yapmış 

oldukları bu yatırımlar; etkinlik düzeylerine 

göre bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı, müş-

terek anlaşma ve diğer finansal yatırımlar 

şeklinde sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla bu 

şekilde meydana gelen “grup şirketlerinin” 

ekonomik yapısının ve finansal performansı-

nın gerçeğe uygun şekilde sunulması önem 

arz etmektedir. Bu kapsamda, grup şirketle-

ri için TFRS çerçevesinde konsolide finansal 

tablo hazırlanması zorunlu hale gelmekte ve 

böylece topluluğun bir bütün olarak finansal 

durumu ve faaliyet sonuçları hakkında yatı-

rımcılara ve diğer taraflara doğru ve güveni-

lir bilgi verilmektedir.

2. Şirketler Topluluğunun Uluslararası 

Muhasebe Standartlarında Yeri ve Önemi

2.1. Şirketler Topluluğu Kavramı

Para ve sermaye piyasalarının gelişmesi ve 

karmaşık yapıya bürünmesi ile işletmeler 

birçok sektörde faaliyet göstermekte ve baş-

ka işletmelerin ortaklık hakkı veren finansal 

araçlarına yatırım yaparak işletme grupları-

nı oluşturmaktadır. İşletme grupları, içeri-

sinde aynı ya da birbirinden farklı sektörde 

birçok işletme barındıran ve bu işletmelerin 

ana bir merkeze bağlı olduğu yapılardır. Pi-

ramit yapıyı andıran bu toplulukların en te-

pesinde ise grup içindeki tüm birimleri aldığı 

kararlarla yöneten şirketler bulunmaktadır. 

Günümüzde işletme grupları yerine holding 

kavramı daha yaygın olarak kullanılmakta-

dır. 

Holding şirketlerinin kuruluş nedenleri ara-

sında yer alan vergi avantajları sağlamak, 

holdingleşme açısından önemli bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni Türk Ti-

caret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girme-

sinden önceki süreçte, hukuk düzenimizde 

devleti vergi kaybından koruma amacıyla, 

şirketler topluluğu, hâkim şirket ve bağlı 

şirket ilişkileri vergi mevzuatında düzenlen-

miştir. Holding şirketlerine sağlanan vergi 

avantajları da vergi kanunlarında kapsamlı 

olarak açıklanmaktadır. Ancak yeni TTK’da 

ilk kez şirketler topluluğuna ilişkin düzenle-

meler getirilmiş; hâkim şirket ve bağlı şirket 

kavramları ilk kez söz konusu kanun içeri-
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sinde yer almış ve şirket pay sahiplerinin, 

çalışanların ve alacaklıların haklarının ko-

runması sağlanmak istenmiştir. 

Ticari hayatta holding ya da grup şir-

ketleri olarak adlandırılan bu yapılanma ar-

tık kanuni bir tabir ile “şirketler topluluğu” 

olarak adlandırılmaktadır. 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununda işletme grupları ilk kez 

“şirketler topluluğu” kavramı altında dü-

zenlenmiş olup topluluk tanımı teşebbüs 

ve hâkimiyet kavramlarından yola çıkılarak 

yapılmıştır. 6102 sayılı TTK’da şirketler top-

luluğunun, bir ticaret şirketi ile buna doğru-

dan veya dolaylı olarak bağlı bulunan en az 

iki ticaret şirketinden meydana geleceği be-

lirtilmiştir. Bu kapsamda hâkim ve bağlı şir-

ketin nasıl meydana geleceği açıklanmıştır. 

Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin 

doğrudan veya dolaylı olarak; 

• Oy haklarının çoğunluğuna sahipse 

veya 

• Şirket sözleşmesi uyarınca, 

yönetim organında karar alabilecek 

çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin 

seçimini sağlayabilmek hakkını 

haizse veya 

• Kendi oy haklarının yanında, bir söz-

leşmeye dayanarak, tek başına veya 

diğer pay sahipleri ya da ortaklarla 

birlikte, oy haklarının çoğunluğunu 

oluşturuyorsa, 

• Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret 

şirketini, bir sözleşme gereğince 

veya başka bir yolla hâkimiyeti altın-

da tutabiliyorsa, 

Birinci şirket hâkim, diğeri ise bağlı şirket-

tir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi 

Türkiye’de ise, söz konusu şirketler için şir-

ketler topluluğuna ilişkin hükümler uygu-

lanmaktadır.1 Hâkim şirket bir veya birkaç 

bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete 

hâkim olabilir. Hâkim şirkete doğrudan veya 

dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla 

1  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Md. 195  

birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. 

Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru 

şirket konumundadır.2

Bağımsız Denetim Standardı 600 

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tabloları-

nın Bağımsız Denetimi Standardı “topluluk” 

kavramını “Finansal bilgileri topluluk finan-

sal tablolarında yer alan birimlerin tamamı-

dır.” şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca topluluk 

kavramından söz edebilmek için mutlaka 

birden fazla topluluğa bağlı birimin bulun-

ması gerektiği söz konusu standartta yer al-

mıştır. Bu kapsamda topluluğun finansal ra-

porlama sistemi; bir ana ortaklık ve bir veya 

daha fazla bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya 

özkaynak veya maliyet yöntemi kullanıla-

rak muhasebeleştirilen iştirakler tarafından 

oluşturulan bir organizasyon çerçevesinde 

kurulabilmektedir.3

6102 sayılı TTK, şirketler topluluğu-

nun finansal tabloları ve yıllık faaliyet ra-

porlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına 

göre düzenlenmesi gerektiğini açıklamıştır. 

Buna göre şirketler topluluğunun finansal 

tabloları, şirketin malvarlığını, borç ve yü-

kümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet 

sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırıla-

bilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uy-

gun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; 

gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette 

yansıtacak şekilde çıkarılmalıdır.4

2.2. Grup Şirketlerinin Konsolide Edilme 

Nedenleri

Günümüzde işletmeler, faaliyet gösterdikle-

ri sektörde daha fazla paya sahip olabilmek, 

rekabet güçlerini artırmak veya başka bir 

sektöre veya faaliyet alanına yönelmek ama-

cıyla çeşitli pazarlama ve yönetim stratejile-

ri uygulamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

son yıllarda “şirket evlilikleri” olarak da ifa-

de edilen şirket satın almalarında artış göz-

lenmektedir. Bu tür satın almalar şirketin 

bir bütün olarak satın alınması olabileceği 

gibi, hisselerinin bir kısmının satın alınması 

şeklinde de olabilmektedir (Şen ve Diğerleri, 

2  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Md. 195  
3  BDS 600 Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının 

Bağımsız Denetimi Standardı  
4  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Md. 517
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2015 Sf. 156). Pazarlama ve yönetim strateji-

lerinin uygulanmasıyla şirketler, daha düşük 

maliyetlerle ürünlerini büyük kitlelere ulaş-

tırabilmektedir. 

Şirketlerin birleşmeleri ve ilişkili oldukları 

çok sayıda işletmenin bir araya gelmesiyle 

grup veya holding olarak ifade edilen 

yapılar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu 

işletmelerin finansal ve faaliyet durumunun 

doğru ve dürüst bir şekilde sunumu önemli 

olmaktadır. Bu kapsamda grup; bir ana şir-

ket ile bu şirketin bağlı ortaklıkları, iştirakleri 

ve iş ortaklıklarından oluşur. Ana ortaklık ve 

söz konusu ana ortaklığın yatırımlarını oluş-

turan bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve varsa iş 

ortaklıklarının her biri bireysel olarak finan-

sal tablo düzenlemektedirler. Ancak bireysel 

finansal tabloları analiz edip değerlendire-

rek bu şirketler grubunun finansal durumu 

ve performansı hakkında tam bir bilgi sahibi 

olmak mümkün değildir. Dolayısıyla birey-

sel finansal tabloların muhasebe ve finansal 

raporlama standartları çerçevesinde birleş-

tirilerek sunulması gerekir. Bu sunum ise 

konsolide finansal tabloların düzenlenmesi 

ile gerçekleşir (Kaya, 2011 Sf.12). 

Konsolide finansal tablolar bir şirketler gru-

bunun tek bir işletme gibi sunulduğu finan-

sal tablolardır. Grup şirketlerinin konsolide 

finansal tablo hazırlamasının birçok gerek-

çesi bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi 

konsolide finansal tablolar düzenlenmeme-

si durumunda grup şirketlerinin zararlarını 

bağlı ortaklıkların finansal tablolarında giz-

leyebilme ihtimalleridir. Bununla beraber 

ana ortaklık ve bağlı ortaklık arasında piya-

sa koşullarının altında veya üzerinde ilişkili 

taraf işlemleri gerçekleşmesi de mümkün 

olmaktadır. Örneğin, ana ortaklığın normal 

kâr oranının altında faaliyette bulunması 

durumunda, kârını yüksek göstermek için 

bağlı ortaklığından piyasa fiyatının üzerinde 

bir kira geliri elde edebilir. Yüksek kira geli-

ri, şirketin bireysel gelir tablosunda dönem 

kârını yüksek göstermesini sağlar. Ancak, 

konsolide finansal tablo düzenlendiğinde 

kira tutarı ne olursa olsun, grup içi bir işlem 

olması nedeniyle finansal tablolara yansı-

mayacağından grubun dönem kârını artır-

mamaktadır (Kaya, 2011).

3. Şirketler Topluluğunun Uluslararası 

Muhasebe Standartlarına Göre 

Konsolidasyonu

3.1. Konsolidasyonun Tanımı ve Amacı

Temel fonksiyonları da göz önünde tutularak 

muhasebe; tamamen veya kısmen finansal 

karakterde ve para ile ifade edilen işlemlere 

ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlaya-

cak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan top-

lanması, doğruluklarının saptanması, kay-

dedilmesi, sınıflandırılması, raporlar halinde 

sunulması, analiz ve yorumlanması seklinde 

tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı 

üzere muhasebenin temel fonksiyonlarından 

birisi de raporlamadır. Raporlama, işletme-

de meydana gelen ekonomik ve ticari işlem-

lere ilişkin verilerin işletme ile ilgili kişi ve 

kuruluşlara (sermayedarlar, işletmeye kredi 

verenler, çalışanlar, alıcılar, satıcılar, devlet, 

hatta ilgi derecesi işletmenin niteliğine göre 

değişmek üzere tüm toplum) rapor seklinde 

sunulmasıdır (Sevilengül, 2003 Sf. 10). İşlet-

me ile ilgili çevrelere sunulmak üzere hazır-

lanan raporların en önemli kısmını finansal 

tablolar oluşturur. Finansal tablolardaki bu 

bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şe-

kilde kullanılmaları için ise tabloların; anla-

şılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştı-

rılabilir ve zamanında düzenlenip sunulmuş 

olması gerekmektedir. 

Her işletme için ayrı ayrı düzenlenen ve iş-

letmenin belirli bir dönemdeki işlemlerinin 

finansal bir özetini ilgililere aktarmak ve il-

gililerin işletme hakkında ayrıntılı bilgilere 

sahip olmalarını sağlamak için hazırlanan 

finansal tablolar, bir holding çatısı altın-

da toplanan işletmeler için de düzenlene-

bilmektedir. Bunun yanı sıra işletmelerin 

büyüme gereksinmeleri sonucunda ortaya 

çıkan, işletmenin yönetimine karışmaya ye-

tecek oranda sermayesine ortak olduğu hol-

ding ilişkilerinde, konsolide finansal tablo 

düzenlemek ekonomik bir zorunluluk haline 

gelmektedir (Akdoğan ve Tenker 2007 ). 

Konsolidasyon kelimesinin sözcük olarak 

anlamı, birleştirmek, bütünleştirmek, bir 

arada göstermektir. Fransızca kökenli bir 

kelime olan konsolidasyon sağlamlaştır-
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mak, takviye etmek anlamlarına da gelmek-

tedir. Muhasebe literatüründeki anlamsal 

karşılık olarak ise sözlük anlamına paralel 

bir durum söz konusu olup finansal tablo-

ların birleştirilmesi anlatılmak ve vurgu-

lanmak istenmiştir. Özellikle, 1980’lerde 

konsolide finansal tablolara ilişkin düzenle-

meler, sermaye piyasalarındaki gelişmele-

re paralel olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 

nedenle konsolidasyona ilişkin Uluslararası 

Standartlar sermaye piyasaları için büyük 

bir önem taşımaktadır. 

Konsolide finansal tabloların düzenlenmesi-

nin temel amacı, ana şirket ve bağlı şirket-

lerden oluşan bir holdingin finansal durumu 

ve faaliyet sonuçları ile ekonomik durumunu 

bir bütün olarak raporlamaktır. Konsolidas-

yon, bir ya da daha fazla sayıda işletmenin 

finansal tablolarının temelini oluşturan fi-

nansal verilerinin, tek işletmenin finansal 

faaliyetleri olarak raporlamak amacıyla bir-

leştirilesidir. Konsolidasyon; finansal tablo-

ların ancak ana ortaklık ve bağlı ortaklık-

larının tek bir işletme olarak ele alınması 

sonucunda anlamlı olacağı varsayımına da-

yanmaktadır. Bağlı ortaklıklar ayrı hukuki 

işletmeler olmasına rağmen, ana ortaklık 

tarafından kontrol edilmektedirler. Bu ne-

denle ayrı işletmelerin faaliyet sonuçlarının 

ve finansal durumlarının konsolide finansal 

tablolarda bir arada raporlanması zorunlu-

luğu ortaya çıkmaktadır (Demir ve Bahadır, 

2009).

Konsolide finansal tablolar ayrı tüzel kişilik-

lere sahip işletmelerin aktiflerinin, borçları-

nın, özkaynaklarının, gelirlerinin ve giderle-

rinin bir araya getirilmesi diğer bir ifade ile 

ana şirketinki ile birleştirilmesi sonucu elde 

edilen tablolardır (Akdoğan ve Tenker 2007 

). Ayrıca konsolide finansal tablolar, ana şir-

ket ve bağlı şirketlerin finansal tablolarının 

birleştirilmesiyle oluşturulan ve topluluğun 

finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını ra-

porlayan tablolar şeklinde de ifade edilebilir. 

3.2. Konsolide Finansal Tablo Düzenleme 

Gerekçeleri

Bir grubun finansal tablolarının tek bir iş-

letmeninki gibi sunulduğu konsolide finan-

sal tablolarının temel amacı; ana ortaklığın 

hissedarları, yöneticileri ve menfaat sahip-

lerine, grubun finansal durumu, faaliyet so-

nuçları ve nakit akışları hakkında gerçek ve 

doğru bilgi vermektir. 

Konsolide finansal tabloların grubun finan-

sal durumu, nakit akışı ve faaliyet sonuçla-

rı hakkında gruba bağlı her bir şirketin ayrı 

ayrı düzenlemiş oldukları finansal tablo-

larına nazaran daha fazla bilgi verdiğinden 

konsolide tablonun düzenlenmesi gerekti-

ği belirtilmektedir. Öte yandan küreselleş-

me olgusu da konsolide finansal tabloların 

düzenlenmesi gerekliliğine yeni bir boyut 

kazandırmaktadır. Zira küreselleşme ile 

şirketlerin faaliyet alanları genişlemiş ve 

yabancı ülkelerde faaliyette bulunma zorun-

luluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla uluslara-

rası pazarlara açılmak isteyen şirketlerin bir 

holding çatısı altında faaliyette bulunması 

durumunda konsolide finansal tablo düzen-

lenmesinin önemi daha da artmıştır (Gürdal 

ve Sayılgan, 2003).

3.3. Konsolide Finansal Tablolarda Temel 

Kavramlar

Konsolide finansal tablolara ilişkin temel 

kavramlar; kontrol, ana ortaklık, bağlı ortak-

lık, grup, iştirak ve önemli etki kavramları-

dır. UFRS 10’a göre grup, bir ana ortaklık ve 

onun bağlı ortaklıklarını kapsamaktadır. Ana 

ortaklık veya hâkim ortaklık, bir veya daha 

fazla işletmeyi kontrol eden işletmeyken; 

bağlı ortaklık ise başka bir işletme tarafın-

dan kontrol edilen işletmedir. Ana ortaklığın 

bağlı ortaklığı kontrol edebilmesi için en az 

%50’den fazla sermaye ya da oy hakkına sa-

hip olması gerekmektedir. Ancak UFRS 10’a 

göre kontrol gücü, sadece sermaye payı ile 

ölçülmemektedir. Bazen sahiplik oranı % 

50’nin altında olmasına rağmen niteliksel 

bazı etkenlerden dolayı da kontrol gücü elde 

edilebilmektedir (Şen ve Diğerleri, 2015).
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3.3.1. Kontrol ve Kontrolün Kaybedilmesi

3.3.1.1. Kontrol

Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda 

elde etmek için, finansman ve işletme (faa-

liyet) politikalarını yönetebilme gücünü ifade 

eder. Kontrol kavramı TFRS’nin temel kav-

ramlarından biridir. TFRS’ler bir işletmenin 

kontrol edilebilmesini “Yatırımcı bir işletme, 

yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden 

dolayı değişken getirilere maruz kaldığı veya 

bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı za-

manda bu getirileri yatırım yaptığı işletme 

üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip 

olduğu durumda yatırım yaptığı işletmeyi 

kontrol etmektedir.” şeklinde açıklamakta-

dır.5 

UFRS 10’a göre kontrol gücünün değerlen-

dirilmesinde, diğer bir ifadeyle kontrolün 

olup olmadığının belirlenmesinde aşağıdaki 

hususlar dikkate alınmaktadır:6

a) Yatırım yapılan işletmenin amacı ve olu-

şumu, 

b) İlgili faaliyetlerin neler olduğu ve bu faa-

liyetlere ilişkin kararların nasıl alındığı, 

c) Sahip olduğu hakların yatırımcı işletme-

ye, ilgili faaliyetlerin yönetilebilmesi im-

kânını hâlihazırda sağlayıp sağlamadığı, 

d) Yatırım yapılan işletmeyle olan ilişkisin-

den dolayı yatırımcı işletmenin değişken 

getirilere maruz kalıp kalmadığı veya bu 

getirilerde hak sahibi olup olmadığı, 

e) Yatırımcı işletmenin, elde edeceği getiri-

lerin miktarını etkileyebilmek için yatırım 

yapılan işletme üzerindeki gücünü kul-

lanma imkânına sahip olup olmadığı.

İlgili faaliyetler belirlenirken; yatırım yapılan 

işletmenin getirilerini önemli düzeyde 

etkiyecek faaliyetler dikkate alınır. Bu 

faaliyetlerin başında yatırım, işletme ve 

finansman faaliyetleri gelmektedir. İlgili 

faaliyetleri yönetme imkânı genellikle 

sahip olunan oy haklarıyla değerlendirilir. 

5  TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı, P. 6  
6  TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı, Ek B3  

Oy haklarının çoğunu elinde bulunduran 

yatırımcı işletmenin, başka herhangi bir 

unsur mevcut olmaması durumunda, 

yatırım yaptığı işletmeyi kontrol ettiği kabul 

edilmektedir (Şen ve diğerleri, 2015).

Ana ortaklığın yatırım yaptığı işletme üze-

rinde belli durumlarda %50’den daha az 

sermaye veya oy hakkına sahip olması du-

rumunda dâhi söz konusu işletme üzerin-

de kontrole sahip olmakta ve ilgili işletmeyi 

bağlı ortaklığı olarak muhasebeleştirebil-

mektedir. Eğer bir işletme %50’den daha 

azına sahip olduğu başka bir şirketi konso-

lidasyona tabi tutabiliyorsa buna fiili kontrol 

(de facto) denir. Burada kontrol herhangi bir 

anlaşma, potansiyel oy hakkı veya benze-

ri araçlardan kaynaklanmaz. Fiili kontrolün 

yanında yatırım yapan işletmenin, yatırım 

yapılan işletme üzerinde kontrol gücünün 

belirlenmesinde, yatırım yapılan işletmenin 

ilgili faaliyetleri ve ilgili faaliyetleri yönetme 

hakkı veren hakların belirlenmesi gerek-

mektedir (Aktaş, 2013). 

Örneğin; A işletmesi B işletmesinin % 45’ine 

sahiptir. B işletmesinin % 55’i de halka 

açıktır. Halka açık hisseleri, küçük adetlerde 

çok sayıda yatırımcı elinde tutmaktadır. 

Bu nedenle yapılan genel kurullarda tüm 

yatırımcılar toplanamıyorsa ve toplananların 

çoğunluğunu A işletmesi oluşturuyorsa, A 

işletmesinin B işletmesi üzerinde kontrol 

gücü olduğu kabul edilir. Bu nedenle bazen 

oy hakkı, kontrol gücünün belirlenmesinde 

yeterli olmayabilir (Şen ve diğerleri, 

2015). Yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı 

işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken 

getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde 

hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri 

yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle 

etkileme imkânına sahip olduğu durumda 

da kontrolün varlığından söz edilebilir. 

Dolayısıyla kontrolün göstergeleri; 

Güç unsuru, 

Getirilere hak kazanma veya maruz 

kalma, 

Getirilerin tutarlarını etkileme imkâ-

nıdır. 
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Güç unsuru 

Yatırımcı işletmenin yatırım yaptığı işlet-

me üzerinde kontrol sağlayabilmesinin en 

önemli şartı öncelikle söz konusu işletme 

üzerinde güce sahip olmasıdır. UFRS 10’da 

“güç” ilgili faaliyetlerin hâlihazırda yöne-

tilmesi imkânını sağlayan mevcut haklar 

olarak tanımlanmıştır. Dolaysıyla yatırım-

cı işletme olan ana ortaklık, yatırım yaptığı 

işletme olan bağlı ortaklık üzerinde güce 

sahip olmakla söz konusu şirketin faaliyet-

lerini yönetebilme imkânına sahip olmakta-

dır. Bağlı ortaklık üzerindeki güç, oy hakları 

ile elde edildiğinde sahip olunan oy hakları 

değerlendirilip işletme üzerindeki güç ko-

laylıkla tespit edilebilir. Bazı durumlarda ise 

güç unsurunun değerlendirilebilmesi için 

bağlı ortaklığın işletme ve finansman faali-

yetlerine ilişkin kararların alınış şekillerine 

ve ana ortaklık ve diğer tarafların yatırım ya-

pılan işletme ile ilgili olarak sahip oldukları 

hakları incelemek gerekmektedir. 

Yatırımcı işletmeye güç sağlayan haklara 

ilişkin örnekler ise aşağıdaki gibidir; 

• Yatırım yapılan işletmeye oy hakkı 

(veya potansiyel oy hakkı), 

• Yatırım yapılan işletmenin ilgili faa-

liyetlerini yönetebilme imkânı bulu-

nan kilit yönetici personelini atama, 

yeniden atama veya işten çıkarma 

hakkı, 

• İlgili faaliyetleri yönetmek üzere 

başka bir işletmeye görev verme ya 

da bu görevin iptal edilme hakkı, 

• Yatırımcı işletmenin yararına olacak 

şekilde yatırım yapılan işletmeyi yö-

netme hakkı, 

• Elinde bulunduran kişiye ilgili faali-

yetleri yönetebilme imkânı veren di-

ğer haklar (Özerhan, 2012). 

Bazı durumlarda yatırımcı işletme oy hak-

larının çoğunluğunu elinde bulundursa dâhi 

başka bir işletmenin, ilgili faaliyetleri yönet-

me hakkının bulunmasından dolayı yatırım 

yapılan işletme üzerinde güce sahip olmaya-

bilir. Ayrıca oy haklarının çoğunluğuna sahip 

olmasına rağmen ilgili faaliyetlerin mahke-

me, tasfiye memuru gibi düzenleyici organın 

yönetimine tabi olması durumunda da güç-

ten söz edilemez. Yukarıdaki durumun aksi-

ne yatırımcı işletme, oy haklarını elinde bu-

lunduran diğer kişiler arasında sözleşmeye 

dayalı bir düzenleme olması durumunda oy 

haklarından çoğunluğundan daha azını elin-

de bulundurmasına rağmen güce sahip ol-

maktadır.

Değişken Getirilere Hak Kazanma veya 

Maruz Kalma 

Yatırımcı işletmenin yatırım yapılan işlet-

me üzerinde kontrol sahibi olabilmesi için 

yatırım yapılan işletme üzerinde güç sahibi 

olmasının yanı sıra yatırım yapılan işletme-

nin getirilerinden belirli oranda faydalanma 

hakkı veya işletmenin yükümlülüklerine kat-

lanma zorunluluğu olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla yatırım yapılan işletmenin faali-

yet kârı veya zararının, yatırım yapan işlet-

menin faaliyet kârı veya zararını etkilemesi 

gerekir (Şen ve Diğerleri, 2015). 

Yatırımcı işletmenin değişken getirilere sa-

hip olmasının nedeni getirilerin yatırım ya-

pılan işletmenin performansına bağlı ol-

masıdır. Yatırımcı işletmenin yatırım yaptığı 

işletme sebebiyle değişken getirilere maruz 

kalıp kalmadığı veya bu getirirlere hak kaza-

nıp kazanmadığının tespit edilmesi yatırımcı 

işletmenin yatırım yaptığı işletme üzerinde 

kontrolünün var olup olmadığının anlaşıl-

ması için gereklidir. Değişken getirilere ör-

nek olarak temettüler verilebilir.

Getirilerin Tutarlarını Etkileme İmkânı 

Yatırımcı işletmenin yatırım yapılan işletme 

üzerinde kontrole sahip olması için; yatırım 

yapılan işletme üzerinde güce sahip olması 

ve söz konusu işletme aracığıyla değişken 

getirilere hak kazanması veya maruz kal-

masının yanı sıra söz konusu getirilerin tu-

tarlarını da etkileme imkânına sahip olması 

gerekmektedir. Yatırım yapılan işletme üze-

rinde belirli konularda karar alma yetkisinin 

kullanılması ve karar alıcının yatırım yapılan 

işletmenin ilgili faaliyetlerini yönlendirebil-



Şirketler Topluluğunun Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Konsolidasyonu Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 2 Temmuz & Eylül 201676

mesi ile getirilerin tutarını etkileme imkânı 

mümkün olmaktadır.

3.3.1.2. Kontrolün Kaybedilmesi 

Konsolidasyon işlemi, ana ortaklığın bağlı 

ortaklıklar üzerindeki kontrolünün sona er-

mesiyle son bulur. Bağlı ortaklık üzerinde-

ki kontrol; bağlı ortaklıktaki payın tamamı-

nın satılmasıyla son bulabileceği gibi sahip 

olunan payın % 50’nin altına düşmesiyle de 

son bulabilir. UFRS 10’da kontrolün değer-

lendirilmesinde sadece pay oranı gibi nicel 

faktörler değil, nitel faktörler de dikkate 

alınmaktadır. Örneğin bir şirketin yönetim 

kurulu üye sayısı 3 ise ve bu yönetim kurulu 

üyelerinin 2 tanesini başka bir şirket ataya-

biliyorsa, bu durumda bu şirket pay oranına 

bakılmaksızın bağlı ortaklık kapsamında 

olacaktır (Terzi, 2013). 

Ana ortaklık bağlı ortaklığı üzerindeki kont-

rolü kaybettiğinde; kontrolünü kaybettiği 

eski bağlı ortaklığının varlıklarını ve borç-

larını konsolide finansal durum tablosunun 

dışında bırakır. Bununla beraber önceki 

bağlı ortaklığında devam eden her türlü ya-

tırımını, kontrolü kaybettiği andaki gerçeğe 

uygun değerleri üzerinden finansal tablola-

ra yansıtır. Bağlı ortaklık üzerindeki payların 

bir kısmının satılması ile sahip olunan payın 

% 50’nin altına inmesi durumunda iştirak, iş 

ortaklığı veya bağlı menkul kıymet açısından 

değerlendirilerek ilgili standart hükümleri 

çerçevesinde muhasebeleştirilmesi gerek-

mektedir. Ayrıca söz konusu şirketin, kont-

rolün kaybıyla ilişkili kazanç veya kayıpları 

da muhasebeleştirmesi gerekmektedir. 

3.3.2. Kontrol Gücü Olmayan Paylar

(Azınlık Payları) 

Kontrol gücü olmayan paylar, bir bağlı ortak-

lığın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

ana ortaklığa ait olmayan paylarıdır. Yatırım 

yapan işletme olan ana ortaklık, yatırım ya-

pılan işletme olan bağlı ortaklık işletmesinin 

hisse senetlerinin belirli bir kısmını satın al-

dığında, ana ortaklık tarafından alınmayan, 

geri kalan hisse senetleri kontrol gücü ol-

mayan paylar (azınlık paylarını) temsil et-

mektedir.

Konsolide finansal tablolarda, bağlı ortak-

lıkların varlık ve yükümlüklerinin (konso-

lide bilançoda), gelirlerinin ve giderlerinin 

(konsolide gelir tablosunda) tamamı göste-

rilmektedir. Ancak ana ortaklık, bağlı ortak-

lığın hisselerinin tamamına sahip olmadığı 

durumlarda varlık ve yükümlülüklerin, gelir 

ve giderlerin bir kısmı üçüncü kişilere ait 

olacağından, bu unsurlar üzerinde üçüncü 

kişilerin haklarını temsil eden bölümlerin de 

finansal tablolarda ayrı olarak gösterilmesi 

gerekir (Demir ve Bahadır, 2009 Sf.75). Do-

layısıyla ana ortaklığın sahip olmadığı bağlı 

ortaklık hisseleri kontrol gücü olmayan pay-

lar şeklinde sınıflandırılmakta ve konsolide 

bilanço ve konsolide gelir tablosunda söz 

konusu paylar muhasebeleştirilmektedir.

3.4. Şirketler Topluluğunun Konsolide 

Finansal Tablolarının Hazırlanması 

Konsolide finansal tabloların hazırlanması 

ve bağlı ortaklıklara ilişkin gelir ve giderlerin 

konsolide finansal tablolara dâhil edilmesi, 

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardında 

belirlenen kriterler çerçevesinde yatırımcı 

işletmenin, yatırım yaptığı işletmenin kont-

rolünü elde ettiği tarihte başlar ve kontrol 

gücünü kaybettiği tarihe kadar devam eder. 

İşletme Birleşmeleri Standardında işlet-

me birleşmeleri, “bir edinen işletmenin bir 

veya daha fazla işletmenin kontrolünü eline 

geçirdiği bir işlem veya başka bir olay” şek-

linde tanımlanmıştır.7 Dolayısıyla işletme 

birleşmesi; yatırımcı işletmenin başka işlet-

menin ortaklık hakları üzerinde kontrole sa-

hip olması neticesinde ana ortaklık ve bağlı 

ortaklık ilişkisinin oluşmasıyla gerçekleş-

mektedir.

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı çer-

çevesinde işletme birleşmesi neticesinde 

edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıkla-

rının, borçlarının ve kontrol gücü olmayan 

paylarının (azınlık payları) edinen işletmenin 

finansal tablolarında nasıl muhasebeleşti-

receği ve ölçüleceği önem arz etmektedir. 

Ayrıca söz konusu standartta birleşme ne-

ticesinde oluşan şerefiyenin veya pazarlıklı 

satın alma sonucunda oluşabilecek kazan-

7  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı Ek A  
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cın nasıl muhasebeleştirileceği hususunda 

ilke ve hükümler yer almaktadır. Dolayısıyla 

ana ortaklık (edinen işletme) ve bağlı ortak-

lık (edinilen işletme) ilişkisini doğuran işlet-

me birleşmelerinde birleşme tarihinde ha-

zırlanacak ilk konsolide finansal tablolarda 

edinilen varlıkları, borçları, bağlı ortaklıklar-

daki kontrol gücü olmayan payları ve şere-

fiyeyi veya pazarlıklı satın alma sonucunda 

oluşacak kazancı İşletme Birleşmeleri Stan-

dardında yer verilen hükümler çerçevesinde 

değerleyecektir. 

Konsolide finansal tabloların hazırlanma-

sında; ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların tüm 

varlık, yabancı kaynak ve özkaynakları, gelir 

ve gider kalemleri satır satır toplanarak bir-

leştirilir. Konsolide finansal tabloların grup-

la ilgili finansal bilgileri tek bir işletmeye ait-

miş gibi gösterilebilmesi için; 

a) Ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıkta-

ki yatırım tutarı ve bağlı ortaklıkların 

özkaynaklarından ana ortaklığın payına 

isabet eden tutarlar elimine edilir ve şe-

refiye bulunması durumunda, bu tutar 

konsolide bilançonun aktifine yazılır. 

b) Konsolide edilen bağlı ortaklığın dönem 

kâr/zararından azınlık paylarına isabet 

eden tutar belirlenir. 

c) Konsolide edilen bağlı ortaklığın net ak-

tiflerinden azınlık paylarına isabet eden 

tutarlar ayrı olarak belirlenir. Net aktif-

lerden azınlık paylarına isabet eden tu-

tarlar: 

i) TFRS 3’e uygun olarak, işletme bir-

leşmesinin gerçekleştiği tarihte he-

saplanan kontrol gücü olmayan pay-

lardan ve 

ii) İşletme birleşmesinin gerçekleştiği 

tarihten sonra özkaynaklarda mey-

dana gelen değişikliklerden kontrol 

gücü olmayan paylara isabet eden 

tutarlardan oluşur (Kaya, 2011). 

Konsolidasyon işlemleri gerçekleştirilir-

ken grup işletmeleri arasındaki işlemlerle 

ilgili özkaynak, gelir, gider ve nakit akışları 

ile grup içi varlık ve borçların tümü elimine 

edilir. Ayrıca stoklar ve duran varlıklar gibi 

varlıklarda muhasebeleştirilen grup içi iş-

lemler sebebiyle oluşan kâr veya zararların 

da tamamen elimine edilmesi gerekir. Grup 

içi zararlar ise, konsolide finansal tablolara 

yansıtılması gereken bir değer düşüklüğünü 

gösterebilir.8

Konsolide finansal tabloların hazırlanma-

sında kullanılan ana ortaklık ve bağlı ortaklık 

finansal tablolarının aynı raporlama tarihine 

sahip olması gerekmektedir. Ana ortaklık ve 

bağlı ortaklığın raporlama dönemi sonları-

nın farklı olması durumunda, bağlı ortaklık 

konsolidasyon amacıyla, ana ortaklığın fi-

nansal tabloları ile aynı tarih itibarıyla ilave 

finansal bilgiler hazırlaması gerekmektedir.9

Ana ortaklık ve bağlı ortaklık finansal tab-

lolarının aynı raporlama tarihine sahip ol-

maması ve bağlı ortaklığın da ilave finansal 

bilgiler sunamaması durumunda, ana or-

taklık bağlı ortaklığın finansal bilgilerini, söz 

konusu finansal tabloların tarihi ile konso-

lide finansal tabloların tarihi arasında ger-

çekleşen önemli işlem veya olayların etkisi-

ne göre düzeltilmiş, en güncel bağlı ortaklık 

finansal tablolarını kullanarak konsolide 

etmelidir. Söz konusu durumlarda, ana or-

taklık ile bağlı ortaklığın raporlama tarihleri 

arasındaki fark üç aydan fazla olmamalı ve 

raporlama dönemlerinin uzunluğu ve rapor-

lama tarihlerinin farklılığı dönemler itibarıy-

la aynı olmalıdır.10

Ana ortaklık, konsolide finansal tablolarını 

hazırlarken, benzer koşullardaki benzer iş-

lemler ve olaylar için yeknesak muhasebe 

politikaları kullanmalıdır.11 Dolayısıyla grup 

içi işletmeler finansal tabloların düzenlen-

mesinde ve sunulmasında aynı ilkeleri ve 

esasları benimsemelidirler. Ancak, konsoli-

de finansal tablolara dâhil olan şirketlerden 

birinin finansal tablolarının, benzer işlem-

ler ve benzer koşullardaki diğer olaylar için 

farklı muhasebe politikaları kullanılarak ha-

zırlanmış olması durumunda; grubun mu-

8 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı P. B86 C  
9 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı P. B92  
10 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı P. B93  
11 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı P. 19  
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hasebe politikalarıyla uyum sağlayabilmek 

için, konsolide finansal tabloların hazırlan-

ması sırasında gruba dâhil söz konusu işlet-

menin finansal tablolarında gerekli düzelt-

melerin yapılması gerekir.12

Konsolide Finansal Tablolar Standardı çer-

çevesinde edinilen işletme finansal tablo-

sunda yer alan bilgiler, edinen işletme finan-

sal tablolarında TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 

Standardı uyarınca muhasebeleştirilmelidir. 

Dolayısıyla öncelikle edinilen işletmenin, 

edinilen tanımlanabilir varlıklarının ve üst-

lenilen tanımlanabilir borçlarının ve kont-

rol gücü olmayan paylarının belirlenmesi ve 

değerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Bunların neticesinde ortaya çıkacak şerefiye 

veya pazarlıklı satın alım sonucu oluşacak 

kazancın yine TFRS 3 kapsamında muhase-

beleştirilmesi gerekmektedir.

3.4.1. İşletme Birleşmeleri ve Satınalma 

Yöntemi 

İşletme birleşmeleri, TFRS 3 İşletme 

Birleşmeleri Standardı çerçevesinde 

muhasebeleştirilir. TFRS 3 İşletme Birleş-

meleri Standardında işletme birleşmelerinin 

amacı; “Raporlayan işletmenin finansal tab-

lolarında bir işletme birleşmesine ve bunun 

etkilerine ilişkin sağladığı bilginin ihtiyaca 

uygunluğunu, güvenilirliğini ve karşılaştırı-

labilirliğini arttırmak” olarak açıklanmıştır.13

Günümüzde birçok fayda ve avantaj sağla-

ması sebebiyle işletme birleşmeleri yaygın 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirketleri bir-

leşmeye iten birçok neden olmakla beraber 

şirket birleşmelerini motive eden nedenler 

temel olarak dokuz başlık altında toplanabi-

lir. Bunlar; sinerji yaratmak, vergi tasarrufu 

sağlamak, fazla nakdin kullanım etkinliğini 

artırmak, yeni yatırım yapma yerine çalışan 

bir firma devralarak yatırım maliyetlerini 

düşürmek, iş veya mamul çeşitlendirmesine 

gitmek, yatay ve dikey entegrasyonu sağla-

mak, pazarda rekabet ortamını şirket lehine 

değiştirmek, tasfiye değeri pazar değerinin 

üzerinde olan bir firmayı satın alıp birleşme-

12  TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı P. B87  
13  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, P. 1  

den sonra satın alınan firmanın aktiflerinin 

tamamını veya bir bölümünü satarak kazanç 

sağlama ve profesyonel yönetimin şirket de-

vir alarak kendilerini maddeten ve manen 

tatmin etmek arzularıdır (Sarıkamış, 2003). 

Bir işletme birleşmesi, edinen bir işletme-

nin bir veya daha fazla işletmenin kontrolünü 

eline geçirdiği bir işlem veya diğer bir olay 

olarak tanımlanır.14 Edinen işletme, edinilen 

işletmenin kontrolünü çeşitli şekillerde elde 

edebilir, örneğin:

• Nakit, nakit benzeri veya diğer varlık-

lar (bir işletme oluşturan net varlıklar 

da dâhil olmak üzere ) transfer ede-

rek, 

• Borç altına girerek, 

• Özkaynak payları ihraç ederek, 

• Birden fazla değişik şekilde bedel 

transfer ederek veya 

• Bedel transfer etmeden, yalnızca 

sözleşme yolu ile.15

TFRS 3 İşletme birleşmeleri Standardına 

göre işletme birleşmeleri, satın alma yön-

temi uygulanarak muhasebeleştirilmelidir. 

Bu yöntem UFRS 3’ün İngilizce metninde “ 

acquisition method” olarak isimlendirilen 

“satın alma” diğer bir deyişle “iktisap” yön-

temidir. TFRS 3 yayımlanmadan önce işlet-

me birleşmelerinde satın alma yönteminin 

yanı sıra çıkarların birleştirilmesi yöntemi 

de kullanılmaktaydı. Ancak TFRS 3, işletme 

birleşmelerinin satın alma yöntemiyle mu-

hasebeleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Çıkarların birleştirilmesi yöntemi (Pooling of 

Interest Method) daha ziyade ABD’de uygu-

lanmakta olup, özü, hisse senetlerinin kar-

şılıklı değiştirilmesi esasına dayanmaktadır. 

Bu yöntemde birleşen iki şirket ortakları, or-

taklık haklarını sürdürmeye devam etmek-

tedirler. Bahsi geçen yöntemde satın alınan 

14  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, B5  
15  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, B5  
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firmaların varlıklarının net değeri, net defter 

değerine eşit kabul edilmektedir. Dolayı-

sıyla bu tür birleşmelerde şerefiye çıkması 

söz konusu olmamaktadır (Erdoğan. 2007). 

Ülkemizde özellikle Türkiye Muhasebe Stan-

dartları (TMS) oluşturulmadan önce birleş-

melerde en çok bu yöntem kullanılmaktay-

dı, ancak TMS 27 ile şirket birleşmelerinde 

satın alma yöntemi benimsenmiş ve TFRS 3 

söz konusu yöntemi zorunlu hale getirmiştir.

Satın alma yöntemi, işletme birleşmesini 

edinen işletme açısından değerlendiren bir 

yöntemdir. TFRS 3’e göre, satın alma yön-

temi uygulanırken öncelikle aşağıda sayılan 

hususların tespit edilmesi gerekir: 

• Edinen işletmenin belirlenmesi,

• Birleşme tarihinin belirlenmesi,

• Edinilen tanımlanabilir varlıkların ve 

üstlenilen tanımlanabilir borçların ve 

kontrol gücü olmayan payların (azın-

lık paylarının) finansal tablolara yan-

sıtılması ve ölçülmesi,

• Şerefiye veya pazarlıklı satın alma 

sonucunda oluşabilecek kazancın 

muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi.16

Edinen İşletmenin Belirlenmesi 

Bir işletme birleşmesinde, kontrolü edinen 

işletme tarafından ele geçirilen işletme veya 

işletmeler “edinilen işletme” olarak tanım-

lanmaktadır. Bununla beraber teşebbüs 

veya işletmelerin tek raporlayan işletme 

oluşturmak üzere bir araya gelmesi ama-

cıyla edinilen işletmenin kontrolünü eline 

geçiren işletme ise “edinen işletme“ olarak 

ifade edilmektedir. Edinen işletmenin edini-

len işletmeyi kontrol etmesi için söz konusu 

işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını o 

işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlayabi-

lecek şekilde yönetme gücünü eline alması 

gerekmektedir. Edinen işletmenin belirlen-

mesi TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standar-

16  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, P. 5  

dında ele alınmış olup, Standartta belirli 

durumlarda edinen işletmenin tespiti nokta-

sında açıklamalar yapılmaktadır.

Esas olarak nakit veya başka varlıkların 

transferi veya borç altına girilmesi yoluyla 

gerçekleştirilen bir işletme birleşmesinde 

edinen işletmenin genellikle, nakit veya baş-

ka varlıkları transfer eden veya borçların al-

tına giren işletme olduğu söylenebilir.17 Ayrı-

ca özkaynak paylarının değişimine dayanan 

bir işletme birleşmesinde edinen işletme 

genellikle, kendi özkaynak paylarını ihraç 

eden işletmedir.18 Edinen işletme genellik-

le, birleşen işletmeler arasında görece bü-

yüklüğü (örneğin varlıklar, hasılat veya kâr 

olarak ölçülen) diğer birleşen işletme veya 

işletmelerden önemli derecede daha büyük 

olanıdır.19

 Birleşme Tarihinin Belirlenmesi 

Edinen işletme, edinilen işletmenin kont-

rolünü ele geçirdiği tarihi birleşme tarihi 

olarak belirlemelidir.20 Edinen işletmenin, 

edinilen işletmenin kontrolünü ele geçirdi-

ği tarih genellikle edinen işletmenin bedeli 

transfer ettiği, edinilen işletmenin varlıkla-

rını edindiği ve borçlarını üstlendiği tarihtir 

(kapanış tarihi). Ancak edinen işletme, ka-

panış tarihinden daha önceki veya daha son-

raki bir tarihte kontrolü ele geçirebilir. Örne-

ğin yazılı bir anlaşmada, edinen işletmenin 

edinilen işletme üzerindeki kontrolü kapanış 

tarihinden önce ele geçirdiğinin belirtilmesi 

halinde, birleşme tarihi kapanış tarihinden 

önce gelebilir. Edinen işletme, birleşme ta-

rihini belirlerken konu ile ilgili tüm gerçek-

leri ve durumları göz önünde bulundurması 

gerekir.21

Edinilen Tanımlanabilir Varlıkların, Üstleni-

len Borçların Muhasebeleştirilmesi ve Ölçü-

mü 

Satın alma yönteminde, edinen işletme ve 

birleşme tarihi belirlendikten sonra edinilen 

17  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, B14  
18  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, B15  
19  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, B16  
20  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, P. 8  
21  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, P. 9  
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tanımlanabilir varlıkların, üstlenilen borçla-

rın ve kontrol gücü olmayan payların (azınlık 

paylarının) finansal tablolara hangi değer-

leri üzerinden yansıtılacağının belirlenmesi 

gerekecektir. İşletme birleşmeleri Standardı 

uyarınca birleşme tarihi itibariyle edinen iş-

letme, şerefiyeden ayrı olarak, edinilen iş-

letmenin tanımlanabilir varlıklarını, tanım-

lanabilir borçlarını ve kontrol gücü olmayan 

paylarını (azınlık paylarını) muhasebeleştirir. 

Bir varlığın tanımlanabilir nitelikte bir varlık 

olması için şu özelliklerden birine sahip ol-

ması gerekir. 

a) Varlık ayrılabilir olmalıdır, yani işletme-

den ayrılabilir veya bölünebilir ve tek ba-

şına veya ilgili bir sözleşme ile birlikte iş-

letmenin niyetine bakılmaksızın satılan, 

transfer edilen, lisanslanan, kiralanan 

veya takas edilen, tanımlanabilir varlık 

veya borç olması gerekir veya 

b) Varlığın sözleşmeye dayalı veya diğer 

yasal haklardan kaynaklanması gerekir. 

Bununla beraber söz konusu hakların 

transfer edilebilir nitelikte olmasına veya 

işletmeden veya diğer haklardan ve yü-

kümlülüklerden ayrılabilir nitelikte ol-

masına gerek yoktur.22

Ayrıca edinen işletme tarafından finansal 

tablolara yansıtılacak varlık ve borçların 

kavramsal çerçevede yer alan varlık ve borç 

tanımını satın alma tarihi itibarıyla karşılı-

yor olması gerekmektedir. Bununla beraber 

borçların edinen işletme ile edinilen işletme 

(veya edinilen işletmenin daha önceki sa-

hipleri) arasında işletme birleşmesi işlemi 

sonucunda (başka bir işlemin sonucunda 

değil) el değiştirmiş olmasıdır.23  Bu hüküm-

ler düşünüldüğünde, işletme birleşmelerin-

de edinilen bir maddi olmayan duran varlık, 

varlık tanımını karşıladığında ve tanımlana-

bilir (ayrılabilir olduğu veya sözleşmeden ya 

da diğer yasal haklardan kaynaklandığı du-

rumlarda) olduğunda finansal tablolara yan-

sıtılmaktadır (Arıkan, 2004).

22  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, Ek A  
23  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, P. 11, 12  

Satınalma yönteminde, edinen işletme 

(ana ortaklık), edinilen işletmenin (bağlı 

ortaklığın) tanımlanabilir varlıklarını ve 

yükümlülüklerini gerçeğe uygun değeri 

üzerinden muhasebeleştirir. Birleşme ile 

ilgili ortaya çıkan maliyetler ait oldukları 

dönemin gelir tablosuyla ilişkilendirilir. Do-

layısıyla birleşme ile ilgili genel yönetim gi-

derleri, (birleşmenin yönetilmesi için yapılan 

giderler) komisyon, danışmanlık, avukatlık, 

muhasebe ve diğer değerleme ve profesyo-

nel danışmanlık ücretleri gibi giderler ilgili 

oldukları UFRS/TFRS’ye uygun bir şekilde 

dönem gideri olarak muhasebeleştirilirler.

Satın almaya ilişkin maliyetler, edinen iş-

letmenin bir işletme birleşmesini gerçek-

leştirmek için katlandığı maliyetlerdir. Bu 

maliyetlere aracılık ücretleri; danışmanlık 

ücretleri, yasal ücretler, muhasebe ve de-

ğerlemeye ilişkin ücretler, diğer profesyonel 

ücretler veya müşavirlik ücretleri; iç satın 

alma biriminin idamesi için gerekli olan ma-

liyetler de dâhil olmak üzere genel yönetim 

giderleri; borçlanma araçları ile hisse senet-

lerinin ihraç edilmesi ve kaydının maliyetleri 

dâhildir. Edinen işletme, satın alıma ilişkin 

maliyetleri, sadece bir istisna dışında, mali-

yetlerin gerçekleştiği ve hizmetlerin alındığı 

dönemlerde gider olarak muhasebeleştirir. 

Borçlanma araçlarının ya da hisse senetle-

rinin ihraç edilmesine ilişkin maliyetler, TMS 

32 ve TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilir. 

İşletme birleşmelerinde edinilen işletmenin 

daha önce kendi finansal tablolarında varlık 

ve borç olarak muhasebeleştirmediği bazı 

varlık ve borçları muhasebeleştirme koşul-

larının sağlanması durumunda, edinen iş-

letmenin finansal tablolarında gösterilmesi 

gerekmektedir. Bu duruma örnek olarak edi-

nen işletme, edinilen işletmenin içsel olarak 

geliştirdiği ve ilgili maliyetleri gider olarak 

kaydettiği için finansal tablolarında varlık 

olarak muhasebeleştirmediği marka ismi, 

patent veya müşteri ilişkileri gibi edinilen, 

tanımlanabilir, maddi olmayan duran varlık-

ları finansal tablolarında muhasebeleştirir.24 

İşletme birleşmelerinde edinen işletme, 

24  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, P 13  
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birleşme tarihinde edinilen tanımlanabilir 

varlıkları ve üstlenilen tanımlanabilir 

borçları ilgili oldukları TFRS’ler uyarınca sı-

nıflandırmalı ve muhasebeleştirmelidir.25

İşletme birleşmesinin maliyeti, edinilen iş-

letmenin kontrolünü elde etmek için edinen 

işletmenin üstlendiği yükümlülükleri içerir. 

Birleşme sebebiyle gelecekte ortaya çıkaca-

ğı beklenen zarar ve diğer maliyetler edinen 

işletmenin edinilen işletmenin kontrolünü 

elde etmek için maruz kaldığı veya üstlen-

diği yükümlülükler değildir ve bu yüzden 

birleşme maliyetine dâhil edilemez. İşletme 

birleşmelerinde satın alma yöntemi uygu-

lanırken edinen işletme, edinilen tanımla-

nabilir varlıkları ve üstlendiği tanımlanabilir 

borçları birleşme tarihindeki gerçeğe uygun 

değerleri ile ölçmelidir. Ayrıca edinilen işlet-

medeki kontrol gücü olmayan paylar (azın-

lık payları) başka bir TFRS tarafından ölçüm 

esası gerekli kılınmadığı müddetçe birleşme 

tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden 

ölçülür.26

Satınalma yönteminde, bağlı ortaklıkların 

tanımlanabilir varlıklarının ve 

yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerini 

tespit etmek ve ihtiyatlılık ilkesine bağlı 

olarak değerlenmiş olanların gerçeğe uygun 

değerini belirlemek için söz konusu varlık ve 

yükümlülükleri ilgili oldukları TMS/TFRS’ler 

çerçevesinde ele almak gerekmektedir. İş-

letme birleşmelerinde satınalma yöntemi 

uygulanırken edinilen işletmenin finansal 

araçlarının, stoklarının, maddi ve maddi ol-

mayan duran varlıklarının muhasebeleştiril-

mesi aşağıdaki gibi olacaktır:

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme 

ve Ölçme Standardında, gerçeğe uygun de-

ğer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 

varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar, 

gerçeğe uygun değeriyle değerlenmektedir. 

Bu durum satınalma yöntemi açısından ele 

alındığında, bağlı ortaklığa ait bu varlıkların 

gerçeğe uygun değeri ve defter değeri 

arasında bir fark ortaya çıkmayacağından 

birleşme anında gerçeğe uygun değerinin 

25  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı, P 15  
26  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı P. 18,19  

belirlenmesi ile ilgili herhangi bir işlem 

yapmaya gerek kalmamaktadır. Bununla 

beraber TMS 39’da krediler, alacaklar ve 

vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar etkin 

faiz yöntemi ve etkin faiz oranı kullanılarak 

itfa edilmiş maliyet ile değerlenmektedir. 

Etkin faiz yöntemi ve etkin faiz yöntemi 

kullanılarak hesaplanan itfa edilmiş maliyet 

gerçeğe uygun değerin bir göstergesi olarak 

kabul edilebileceğinden bu varlıkların 

gerçeğe uygun değeninin belirlenmesi 

açısından herhangi bir işlem yapmaya gerek 

kalmamaktadır. Ayrıca işlem tarihinde, 

borsada işlem gören özkaynağa dayalı araç-

ların ilan edilmiş fiyatı o aracın gerçeğe uy-

gun değerini gösteren en önemli delildir ve 

bu değerler kullanılmalıdır. Dolayısıyla, şir-

ket satın alma amacıyla çıkarılan ana ortak-

lık hisse senetlerinin borsa fiyatları gerçeğe 

uygun değerin en önemli göstergesidir.

 TMS 2 Stoklar standardına göre ise stoklar 

maliyet veya net gerçekleşebilir değerinden 

küçük olanı ile değerlenmektedir. Stokların 

maliyetinin içerisinde tüm satınalma ma-

liyetleri, dönüşüm maliyetleri ve stokları 

bulundukları yere ve duruma getirebilmek 

için katlanılan diğer maliyetler yer almakta-

dır. Net gerçekleşebilir değer ise standartta 

“İşin normal akışı içinde, tahmini satış fi-

yatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve 

satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini 

satış giderleri toplamının düşülmesiyle elde 

edilen tutar” olarak ifade edilmiştir. Genel-

likle piyasa operasyonel olarak geri kazanı-

labilir değer ve net gerçekleşebilir değer ile 

tanımlandığı için söz konusu değerler piyasa 

fiyatına (gerçeğe uygun değer) işaret etmek-

tedir. 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 

arsa, bina, tesis, makine ve cihazların ma-

liyet yöntemi ya da yeniden değerleme mo-

deline göre değerlenmesini öngörmektedir. 

Maliyet yönteminde söz konusu varlıklar 

bilançoda “maliyet – birikmiş amortisman- 

(varsa) birikmiş değer düşüklüğü zararları” 

üzerinden gösterilmektedir.27 Bu modelde 

varlığın devrolunan değeri (maliyet - birik-

miş amortisman) geri kazanılabilir değerin 

27  TMS 16 maddi Duran Varlıklar Standardı, P. 30  
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üzerinde ise, aradaki fark zarar olarak or-

taya çıkmakta ve varlık bilançoda geri kaza-

nılabilir değeri üzerinden raporlanmakta-

dır. Geri kazanılabilir değer ise “Bir varlığın 

veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri 

düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kulla-

nım değerinden yüksek olanıdır.” Dolayısıy-

la maddi duran varlıkların değerlemesinde 

maliyet yönteminin kullanılması durumunda 

arsa, bina, tesis, makine ve cihazlarda de-

ğer düşüklüğü olması halinde söz konusu 

varlıkların gerçeğe uygun değeri üzerinden 

raporlanması gerekmektedir. 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı, 

maddi duran varlıkların değerlemesinde 

yeniden değerleme modelinin seçilmesi du-

rumunda, değerleme ölçüsü olarak gerçeğe 

uygun değerin kullanılmasını öngörmek-

tedir. Gerçeğe uygun değer ikincil piyasaya 

sahip varlıklar için genellikle piyasa değe-

rini işaret etmektedir. Söz konusu durum 

işletme birleşmeleri ve satınalma yöntemi 

açısından incelendiğinde ise yeniden 

değerleme modeli seçildiğinde arsa, bina, 

tesis, makine ve cihazlar gerçeğe uygun 

değerle değerleneceğinden birleşme anında 

gerçeğe uygun değerin belirlenmesi ile 

ilgili herhangi bir işlem yapılmasına gerek 

kalmayacaktır. 

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Standardı ise maddi olmayan duran varlıkla-

rın maliyet yöntemi ya da yeniden değerleme 

modeline göre değerlenmesini öngörmek-

tedir. Ancak, TMS 38’e göre, maddi olmayan 

duran varlıkların yeniden değerleme mode-

line göre değerlenebilmesi için, varlığın ak-

tif piyasada kayıtlı bir piyasa fiyatının olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden değer-

leme modelinin maddi olmayan duran var-

lıklarda kullanılması mümkün değildir. Söz 

konusu durum satınalma yöntemi açısından 

incelendiğinde ise maddi duran varlıklarda 

olduğu gibi benzer işlemlerin yapılması söz 

konusu olmaktadır.

3.4.2 Şerefiye ve Pazarlıklı Satın Alım 

Kazancı

3.4.2.1. Şerefiye

Şerefiye, bir işletmenin satın alınması 

veya devir olunması halinde, iktisap eden 

firmanın, iktisap ettiği işletmedeki tüm mal 

varlıklarının toplam piyasa değerlerinin 

üzerinde bir ödemede bulunması halinde 

ortaya çıkan fazlalıktır. TFRS 3 İşletme 

Birleşmeleri Standardında şerefiye; “Tek 

olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak 

kaydedilemeyen bir işletme birleşmesinde 

edinilmiş diğer varlıklardan kaynaklanan 

gelecekteki ekonomik fayda” olarak 

tanımlanmıştır.28 Şerefiye, işletme birleş-

melerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Şerefiye sebebiyle fazladan ödenen tutar, 

iktisap edilen işletmenin normalin üzerinde 

getiri sağlayan bir yapısı olduğu düşünce-

sinden kaynaklanır.

İşletme varlıkları bir araya getirildiğinde 

işletme içinde oluşan sinerjik etki, içsel ola-

rak oluşturulan bir şerefiyeyi yansıtmakta-

dır. Ancak içsel olarak oluşturulan şerefiye 

işletme birleşmesi olmadığı takdirde de-

ğeri güvenilir biçimde ölçülemediğinden, 

söz konusu işletmenin finansal tablolarına 

yansıtılması mümkün olmamaktadır. İşlet-

me birleşmesinde edinen işletme edinilen 

işletmenin içsel olarak geliştirdiği ve finan-

sal tablolarında varlık olarak muhasebe-

leştiremeyip gider olarak kaydettiği marka 

ismi, patent veya müşteri ilişkileri gibi edi-

nilen tanımlanabilir maddi olmayan duran 

varlıkları da muhasebeleştirmesi gerekir.29 

Bu anlamda şerefiyenin varlığı ancak işlet-

menin tamamının varlığıyla bir anlam ifade 

etmektedir (Durlanık, 2000 Sf. 49).

TFRS 3’te şerefiyenin yıllar itibariyle amor-

tismana tabi tutulması uygulaması kaldırıl-

mış ve şerefiyenin değerlemeye tabi tutul-

ması kararlaştırılmıştır. Bunun en önemli 

gerekçelerinden biri şerefiyenin faydalı öm-

rünün hesaplanmasının imkânsız olmasıdır. 

Edinen işletme, işletme birleşmesi sırasın-

28  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı  
29   TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı P. 13  
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da elde edilen şerefiyeyi bir varlık olarak 

muhasebeleştirmeli ve başlangıçta şerefiye, 

maliyet bedeli ile ölçülmelidir. Ancak şere-

fiye varlık olarak muhasebeleştirilse de şe-

refiyenin faydalı ömrünün hesaplanması im-

kânsızdır. Dolayısıyla şerefiye varlık olarak 

nitelense de varlık gibi amortismana tabi tu-

tulamamaktadır. Çünkü bir işletme reklam 

ya da müşteri hizmetlerine aktardığı kaynağı 

arttırmak suretiyle şerefiye tutarının üzerine 

yeni bir tutar ekleyebilmekte ya da şerefiye-

nin toplam değerini koruyabilmektedir.

Edinen işletmenin gelecek dönemlerde 

ekonomik faydalar sağlayacağı beklentisi 

ile ödediği pozitif şerefiye tutarı bilançonun 

aktifinde yer alır ve her dönem sonunda bu 

tutar TMS 36 standardı hükümlerine göre 

değer düşüklüğü testine tabi tutulur ve de-

ğer düşüklüğü tespit edilirse şerefiye tuta-

rından indirilir. Oluşan pozitif şerefiye kesin-

likle amortismana tabi tutulamaz (Örten ve 

diğerleri, 2008). Edinen işletmenin gelecek 

dönemlerde ekonomik faydalar sağlayacağı 

ve üstün kazanma beklentisi ile ödediği po-

zitif şerefiye işletmenin aktifinde yer alması 

gerekirken; edinilen işletmenin tanımlana-

bilir varlıklar ve yükümlülüklerinin net ger-

çeğe uygun değerinin birleşme maliyetini 

aşması durumunda ortaya çıkan negatif şe-

refiyenin ise sonuç hesaplarında muhasebe-

leştirilmesi gerekmektedir.

3.4.2.2. Pazarlıklı Satın Alım Kazancı

İşletme birleşmeleri şerefiyeli 

olabildiği gibi pazarlıklı satın alımla da 

gerçekleşebilmektedir. Böyle bir durum, 

elde edilecek net tanımlanabilir varlıkların 

gerçeğe uygun değeri, transfer edilen tutar 

ve azınlık payı tutarı/ kontrol gücü olmayan 

paylar tutarı toplamından daha fazla 

olduğunda söz konusu olmaktadır. Pazarlıklı 

satın alımın gerçekleşmesinin birçok 

sebebi vardır. Pazarlıklı satın alım satıcının 

baskı altında olması veya acil fon ihtiyacı 

duyması durumunda gerçekleşen işletme 

birleşmelerinde ortaya çıkabileceği gibi 

tanımlanabilir varlıkların ve tanımlanabilir 

borçların gerçeğe uygun değerlerinin 

belirlenmesi sırasında standartta sayılan 

istisnalardan da kaynaklanabilmektedir. 

TFRS 3’te yer alan istisna durumlarda; 

standarttaki muhasebeleştirilme ilke ve 

şartlarının uygulanması neticesinde ortaya 

çıkacak muhasebeleştirilme işleminden 

farklı bir uygulama öngörmekte ve ilgili 

kalemlerin birleşme tarihindeki gerçeğe 

uygun değerlerinden farklı bir tutar ile 

ölçülmelerine neden olmaktadır. 

Pazarlıklı bir satın alımda kazancı muhase-

beleştirmeden önce edinen işletme, edindi-

ği varlıkları ve üstlendiği borçları doğru bir 

şekilde belirleyip belirlemediğini yeniden 

değerlendirmeli ve bu değerlendirme sıra-

sında belirlediği ek varlık veya borçları da 

muhasebeleştirmelidir. 

4. SONUÇ

Ülkemizde ve dünyada şirket birleşmelerinin 

çoğalması ve uluslararası yatırımların 

artması, finansal tabloları hazırlayanların ve 

kullananların daha özet ve net bilgi ihtiyacını 

artırmıştır. İşletmeler arası ekonomik en-

tegrasyonların bir biçimi olan işletmeler 

arası yatırımlar, işletmelerin büyüme stra-

tejisi olarak belirledikleri önemli alternatif-

lerden biridir. Dolayısıyla şirketler arasında 

gerçekleştirilmekte olan büyüme amaçlı iş-

birliği niteliğindeki birleşme ve satın alma-

ların analiz edilmesi ve değerlendirilmesi 

büyük önem arz etmektedir. Grup şirketleri-

nin finansal performansları hakkında ortak-

lara, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına, kısa-

ca çıkar gruplarına ve ilgililere toplu olarak 

bilgi sağlamak söz konusu grup şirketlerinin 

daha kapsamlı değerlendirilebilmesi 

açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bu durum, holdingin gerçek mali yapısını 

görebilmek için konsolide finansal tablola-

rın hazırlanmasının vazgeçilmez olduğunu 

göstermektedir.

Ortaklık yatırımlarının, TMS/TFRS’ye uy-

gun olarak muhasebeleştirilmesi ve finan-

sal raporlarda sunulabilmesi için öncelikle 

standartların öngördüğü sınıflandırmanın 

yapılması gerekmektedir. Sınıflandırmada, 

yatırımcı işletmenin, yatırım yapılan işletme 

üzerindeki finansal ve faaliyet politikalarını 

etkileme gücü dikkate alınmalıdır. Bu etki-

leme gücü, önemli etki, müşterek kontrol 
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ve kontrol gücü şeklinde oluşabilir. Kontrol 

gücüne sahip olan işletmelerin yatırımları 

“bağlı ortaklık” olarak adlandırılır. Kontrol 

gücünün varlığı için yatırım yapılan işletme 

üzerinde güç sahibi olunması, değişken ge-

tirilerin mevcudiyeti ve güç/getiri arasındaki 

ilişkinin birlikte bulunuyor olması gerekir. 

Bağlı ortaklık yatırımlarında konso-

lide finansal tablolar oluşturulurken, önce-

likle grubu oluşturan ortaklıkların bireysel 

finansal tablolarında yer alan hesapların 

toplanması gerekmektedir. Dolayısıyla ya-

tırımcı ile bağlı ortaklığın varlık, yükümlü-

lük, özkaynak, gelir, gider ve nakit akış ka-

lemleri birleştirilir ve ana ortaklık ile bağlı 

ortaklığın defter değeri ve özkaynaklarından 

ana ortaklığın payına isabet eden tutarlar 

netleştirilir. Ayrıca grup içi varlık ve borçlar 

elimine edilerek konsolide finansal tablolar 

hazırlanır. Bu elimine işlemi sırasında, ana 

ortaklığın yatırım tutarı ile bağlı ortaklıkta-

ki sermaye payı arasında fark çıkabilir. Bu 

farkın nedeni olarak ana ortaklık tarafından 

bağlı ortaklığın varlıklarının gerçeğe uygun 

değerinden az ya da fazla tutarda ödeme ya-

pılması gösterilebilir. Yatırım tutarının, bağlı 

ortaklık varlıklarının gerçeğe uygun değe-

rindeki pay tutarından fazla olması halin-

de şerefiye ortaya çıkmaktadır. Söz konusu 

tutar konsolide bilançonun maddi olmayan 

duran varlıklar grubu içinde şerefiye hesabı 

adıyla yer alır. Tersi durumda ise negatif şe-

refiye ortaya çıkar ki bu tutar konsolide gelir 

tablosunda kâr olarak raporlanır.
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GAYRİMENKULLERİN TMS 40 KAPSAMINDA 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Nusret AYYILDIZ – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Uluslararası Muhasebe Standartları ile 

uyumlu olarak yayımlanan Türkiye Mu-

hasebe Standartları uyarınca, işletmelerin 

aktiflerinde önemli bir yere sahip olan gay-

rimenkullerin stok, maddi duran varlık veya 

yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflan-

dırılması söz konusu olabilmektedir. İşlet-

me açısından bağımsız nakit üreten varlık 

sınıfına giren yatırım amaçlı gayrimenkuller, 

bu türden bir varlık sınıfı ayrımı yapılma-

sında önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada, 

gayrimenkul kavramı hakkında temel bilgi-

ler verildikten sonra, gayrimenkullerin TMS 

40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standar-

dı kapsamında yatırım amaçlı gayrimenkul 

olarak sınıflandırılması hususuna değinil-

miştir. Bu kapsamda, yatırım amaçlı gayri-

menkuller ile ilgili muhasebeleştirme ve öl-

çüm esaslarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yatırım Amaçlı Gayri-

menkuller, TMS 40

ABSTRACT

According to Turkish Accounting Standards 

in accordance with International Accoun-

ting Standards, properties which have an 

important place in the entities’ assets can 

be classified as inventory, PP&E and in-

vestment property. For entities, investment 

properties are autonomous cash generating 

assets therefore, they have become impor-

tant in making such classification. In this 

study, it is analyzed to classify properties as 

investment properties in the scope of TAS 40 

Investment Properties, besides  recognition 

and measurement principles related to in-

vestment properties are described.

Keywords: Investment Properties, IAS 40

1.GİRİŞ

Ekonomik globalleşme, ülkeler arasındaki 

mal, sermaye ve emek akışkanlığının art-

ması sonucu, ekonomik ilişkilerin yoğunlaş-

ması ve ülkelerin birbirlerine yakınlaşması 

demektir.

Bu globalleşme sürecinde, uluslararası 

şirketler tarafından farklı ülkeler arasında 

gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin 

ölçülebilir olması, muhasebe bilgilerinin 

karşılaştırılmasına imkân sağlaması ve 

ortak bir muhasebe sisteminin oluşturul-

ması gerekçesiyle uluslararası muhasebe 

standartlarının kullanılması amaçlanmıştır. 

Böylelikle finansal bilgi sunumunun ülkeler 

arasında karşılaştırılabilir hale getirilmesi 

hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Uluslararası Muhasebe Stan-

dartları yayımlanmaya başlamış ve ülkelerin 

yerel muhasebe sistemlerinin söz konusu 

standartlarla uyumlu hale getirilmesi yö-

nünde çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, 

geleneksel muhasebe uygulamalarına yeni 

bir yaklaşım getiren alanlardan biride “TMS 

40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standar-

dıdır.

Bu çalışmanın amacı ise, gayrimenkulle-

rin TMS 40 kapsamında sınıflandırılması-

na, muhasebeleştirilmesine ve ölçülmesine 
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ilişkin esasları ele alınacaktır. Ayrıca yatırım 

amaçlı gayrimenkullerde transfer işlemleri-

ne değinilecektir.

2.TMS’LER KAPSAMINDA 

GAYRİMENKULLERİN SINIFLANDIRILMASI

Bir gayrimenkulü, TMS 40 ve diğer TMS’ler göz 

önünde bulundurularak, edinim amaçlarına 

göre şu şekillerde sınıflandırabiliriz;

Bir işletme, satmak amacıyla arsa alıyorsa 

veya bina inşa ediyorsa bu işletmenin esas 

konusu gayrimenkul alım satım veya yapım 

satım olduğu için bu gayrimenkullerin stok 

olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Bu 

gayrimenkullerin TMS 2 Stoklar Standardı 

kapsamında değerlendirilip maliyetlerinin 

Stoklar Standardı kapsamında tespit edile-

rek finansal tablolarda bu tutar üzerinden 

sunulması gerekir.

Örneğin, gayrimenkul alım-satım ve inşa 

işleriyle uğraşan bir firmanın, alım-satım 

amacıyla elinde bulundurduğu gayrimenkul-

ler ve alım-satım amacıyla inşa ettiği gayri-

menkuller, o firmanın stoklarını oluşturur ve 

TMS 2 standardı kapsamında işleme tabi tu-

tulur. Çünkü firmanın elinde bulundurduğu 

gayrimenkuller, firmanın esas faaliyetlerini 

temsil eder.

İnşaat taahhüt sözleşmesine dayanarak 

başkasının adına (müteahhitlik-yüklenici 

kapsamında) inşa edilen yapılar, gayrimen-

kul olarak ifade edilse de bu tür gayrimen-

kuller TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul-

ler Standardına göre gayrimenkul olarak 

işletmenin aktifinde yer almaz. Bu tür gayri-

menkuller için katlanılan maliyetler ile elde 

edilen gelirler TMS 11 kapsamında muhase-

beleştirilerek finansal tablolara yansıtılır.

Örneğin, Bir şirketin fabrika binası inşa et-

tirmek üzere yüklenici ile taahhüt sözleş-

mesi imzalaması. Bu kapsamda söz konusu 

inşa edilen bina yatırım amaçlı gayrimenkul 

olarak sınıflandırılamaz.

İşletmenin esas faaliyetleri kapsamında 

kullanılan, bir başka ifadeyle normal iş 

akışı içerisinde sahibi tarafından kullanılan 

gayrimenkuller TMS 16 Maddi Duran 

Varlıklar Standardı kapsamında finansal 

tablolarda gösterilir. İşletmenin esas 

faaliyeti çerçevesinde satış mağazası 

veya idari bina gibi herhangi bir amaç 

doğrultusunda inşa ettiği bir binanın maliyeti 

TMS 16 kapsamında hesaplanarak finansal 

tablolara yansıtılmalıdır.

Örneğin, İşletme, otel olarak işlettiği bir 

binaya sahiptir (yani bağımsız üçüncü 

taraflara kira ödemeleri karşılığında 

faaliyet kiralaması çerçevesinde otel odaları 

kiralamaktadır). İşletme otel misafirlerine 

genellikle butik oteller tarafından sağlanan 

bir dizi hizmet sunmaktadır. Sunulan 

hizmetlerden bazıları günlük oda ücreti 

içinde yer almaktadır (kahvaltı ve televizyon 

hizmeti gibi); diğer hizmetler ise ayrı olarak 

ücretlendirilmektedir (diğer yemekler, 

mini bar, spor tesisleri ve çevre bölgelere 

düzenlenen rehberli turlar gibi).

Söz konusu bina yatırım amaçlı bir gayri-

menkul değildir. İşletme binada otel işletil-

mesi işiyle aktif şekilde uğraşmaktadır. Bina 

maddi duran varlık olarak sınıflandırılma-

lıdır, binadan sağlanan nakit girişleri (kira 

geliri ve sağlanan diğer hizmetlerden elde 

edilen gelir) otelin işletim şekline bağlıdır. 

(Beyersdorff ve diğerleri,2015)

İşletmenin kira geliri veya değer artış kazancı 

sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu 

gayrimenkuller, yatırım amaçlı 

gayrimenkuller olarak değerlendirilmekte 

ve TMS 40 kapsamında finansal tablolarda 

sunulması gerekmektedir.

Örneğin, Bir işletme elindeki atıl parayı fark-

lı yatırımlarda bulunarak değerlendirmek-

tedir. İşletme yönetimi; paranın bir kısmını 

tahvil ve yatırım fonu alarak bir kısmını ise 

normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede 

satılmaktan ziyade, uzun vadede sermaye 

kazancı elde etmek amacıyla Ankara Göl-

başı’nda arsa alarak değerlendirmiştir. Alı-

nan arsa, yatırım amaçlı bir gayrimenkuldür. 

(Öztürk, 2009)

Bir gayrimenkulün defter değerinin sürdü-

rülmekte olan kullanımdan ziyade satış iş-

lemi vasıtası ile geri kazanılacak olması du-
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rumunda işletme söz konusu gayrimenkulü 

TFRS 5 kapsamında satış amaçlı olarak sı-

nıflandırıp duran varlık grubu içinden dönen 

varlıklar içinde sunabilir. Böyle bir durumun 

gerçekleşmesi için söz konusu gayrimen-

kulün alışılmış koşullar dâhilinde hemen 

satılabilir durumda olması satış olasılığının 

yüksek olması gerekmektedir. Bu kapsamda 

yönetim söz konusu gayrimenkulün satışına 

ilişkin bir eylem planı hazırlaması ve planın 

aktif bir şekilde uygulamaya başlatılması 

gerekmektedir. Söz konusu plan istisnalar 

dışında en fazla bir yıllık süreyi kapsamalı-

dır. Söz konusu koşullar sağlandığında iş-

letme gayrimenkullerini satış amaçlı olarak 

sınıflandırabilir.

Örneğin, Bir işletme elindeki atıl parayı fark-

lı yatırımlarda bulunarak değerlendirmek-

tedir. İşletme yönetimi; paranın bir kısmını 

tahvil ve yatırım fonu alarak bir kısmını ise 

normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede 

satılmaktan ziyade, uzun vadede sermaye 

kazancı elde etmek amacıyla Ankara Gölba-

şı’nda arsa alarak değerlendirmiştir. Alınan 

arsa, yatırım amaçlı bir gayrimenkuldür.

3. TMS 40 KAPSAMINDA YATIRIM AMAÇLI 

GAYRİMENKULLER

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

Standardına göre ise gayrimenkuller iki 

grupta değerlendirilmektedir. Gayrimenkul-

ler gruplandırılırken, işletmenin söz konusu 

gayrimenkulü elde tutma amacı göz önün-

de bulundurulmaktadır. İşletmeler gayri-

menkulü kira geliri elde etmek veya değer 

artışından (sermaye kazancı) yararlanmak 

amacıyla elde tutabileceği gibi, söz konusu 

gayrimenkulü kullanmak veya getiri elde et-

mek amacıyla da elde tutabilir. Bu noktada 

gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkul-

ler ve sahibi tarafından elde tutulan gayri-

menkuller olmak üzere ikiye ayrılır. (Kulan-

şı,2014)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri 

veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden 

elde etmek amacıyla elde tutulur. Bu neden-

le, yatırım amaçlı bir gayrimenkul işletme-

nin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük 

ölçüde bağımsız nakit akışları yaratır. Bu 

durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahi-

bi tarafından kullanılan gayrimenkullerden 

ayırır. (bakınız TMS 40)

Yatırım amaçlı gayrimenkul olarak nitelen-

dirilen varlık bir işletmenin esas faaliyetinin 

bir parçası olmamalıdır. TMS 40 kapsamında 

yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin belir-

lemeler şu şekilde yapılmıştır;

Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede 

satılmaktan ziyade, uzun vadede sermaye 

kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan 

arsalar,

Örneğin, Bir işletme, Antalya Varsak’ta bir 

arsa satın almıştır. İşletmenin amacı; ser-

maye kazancı elde etmektir. Bu durumda; 

alınan arsa, yatırım amaçlı bir gayrimen-

kuldür. Ancak, daha sonra işletme yöneti-

mi arsayı kiraya vermeye karar vermiştir. 

Böylece; işletme standardın her iki amacı 

doğrultusunda hem sermaye kazancından 

hem de kira gelirinden istifade edecektir. Bu 

durumda; gayrimenkul, yatırım amaçlı olma 

özelliğini kaybetmez. (Öztürk, 2009)

Gelecekte nasıl kullanılacağına karar veril-

memiş arsalar ve binalar (işletme, araziyi 

sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul 

olarak kullanmaya veya normal iş akışı çer-

çevesinde kısa vadede satmaya karar ver-

memiş ise, söz konusu arazinin sermaye 

kazancı elde etmek amacıyla elde tutulduğu 

varsayılır.),

Örneğin,  Bir işletme yapılan ekspertiz so-

nucunda Antalya Kepez’de bir arazi satın 

almıştır. Ancak; arazinin gelecekte nasıl 

kullanılacağına karar verilememiştir. Bu 

arsa, sahibi tarafından kullanılan gayrimen-

kule dönüştürülmediği ya da kısa vadede 

satılmaya karar verilmediği surece yatırım 

amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleşti-

rilecektir.

İşletmenin sahip olduğu (veya finansal 

kiralama işlemi çerçevesinde işletme 

tarafından elde tutulan) ve bir veya daha 

fazla faaliyet kiralamasına konu edilen 

binalar yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

sınıflandırılır. Burada temel husus faaliyet 
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kiralaması ve finansal kiralama arasındaki 

farktır. Faaliyet kiralamasında, finansal 

kiralamadan farklı olarak; bir varlığın 

mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan 

risk ve yararlar tamamen karşı tarafa 

devredilmez. Eğer, bir kiralama işlemi 

neticesinde kiralanan varlığın mülkiyetine 

ilişkin risk ve yararların tamamı karşı tarafa 

devrediliyorsa kiralama işlemi finansal kira-

lama olarak değerlendirilir ve TMS 17 “Kira-

lama İşlemleri” standardına göre değerlen-

dirilir.

Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul ola-

rak kullanılmak üzere inşa edilmekte veya 

geliştirilmekte olan gayrimenkuller, yatırım 

amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırıla-

bilirler.

Örneğin, işletme Eskişehir’de üniversite 

öğrencilerinin yoğun olduğu bir bölgede; 

3+1 şeklinde tasarlanmış 16 adet daireden 

oluşan bir bina satın almıştır. İşletmenin 

amacı bu binayı elden geçirip 32 adet stüdyo 

daireden oluşan bir bina haline getirip üni-

versite öğrencilerine kiralamaktır.  İşletme, 

güvenlik ve çevre bakım hizmetleri dışında 

ek bir hizmet vermemeyi ve daireleri boş bir 

şekilde kiralamayı düşünmektedir. İşletme 

bu kapsamda satın aldığı binayı ve geliştir-

me maliyetlerini yatırım amaçlı gayrimenkul 

olarak sınıflandırır.

TMS 40 kapsamında yatırım amaçlı gayri-

menkul olarak değerlendirilmemesi gere-

ken ve kapsam dışında bırakılan gayrimen-

kuller ise şunlardır; (bakınız: TMS 40)

a) Olağan iş akışı içerisinde satılmak ama-

cıyla elde tutulan veya satış amacıyla inşa 

veya geliştirme aşamasında olan (bakınız: 

TMS 2 Stoklar), örneğin, sadece, yakın gele-

cekte elden çıkarılmak veya geliştirilmek ve 

satılmak amacıyla edinilen gayrimenkuller. 

b) Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte veya 

geliştirilmekte olan gayrimenkuller. (bakı-

nız: TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri).

c) Gelecekte sahibi tarafından kullanılmak 

ya da geliştirilmek ve ardından sahibi tara-

fından kullanılmak amacıyla elde tutulan, 

çalışanların ikamet ettiği gayrimenkuller 

(çalışanların piyasa rayicine uygun kira öde-

yip ödemediğine bakılmaksızın) ile sahibi 

tarafından kullanılmakta olup elden çıkarıl-

mayı bekleyen gayrimenkuller dâhil, sahibi 

tarafından kullanılan gayrimenkuller. 

d) Başka bir işletmeye finansal kiralama iş-

lemi çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller.

3.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul ve Sahibi 

Tarafından Kullanılan Gayrimenkul Ayrımı

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri 

veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden 

elde etmek amacıyla elde tutulurken; sahibi 

tarafından kullanılan gayrimenkuller işlet-

menin amaçları doğrultusunda kullanmak 

üzere elde tutulur. 

Bu ayrımı yaparken elde etme amacı esas 

teşkil etmektedir. Amaç gayrimenkulü kul-

lanmak ya da getiri elde etmektedir. Getiri 

elde etmek için elde tutulan gayrimenkulle-

re TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” 

standardı uygulanırken, sahibi tarafından 

kullanılan gayrimenkullere TMS 16 “Maddi 

Duran Varlıklar” standardı uygulanır.

3.2 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul ve Satış 

Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Ayırımı

Standartta belirtildiği üzere, normal iş akışı 

çerçevesinde satılmak amacıyla elde tutulan 

gayrimenkuller ile yine bu amaçla gelişti-

rilen gayrimenkuller, TMS 40 hükümlerine 

tabi değillerdir. Söz konusu gayrimenkul-

lerden satış amacıyla geliştirilenler stoklar 

kapsamında değerlendirilip TMS 2 Stoklar 

standardına tabi iken satılmak amacıyla elde 

tutulan yatırım amaçlı gayrimenkuller için 

satış işlemi planlı ise gayrimenkuller, TFRS 

5 hükümlerine tabidirler. (Güngör, 2011)

Örneğin, işletme satış amacıyla gayrimenkul 

inşa ediyorsa, bir yıl içerisinde satılacak 

olanlar, işletme için kısa vadede nakde 

dönüşecek değer olması sebebiyle, 

stok kapsamında yer almalıdır. Fakat 

gayrimenkulün satış işleminin inşa 

süresi sebebiyle bir yıldan uzun sürmesi 

öngörülüyor ise gayrimenkul duran varlıklar 

grubunda yer alacaktır.
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4. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL 

OLARAK SINIFLANDIRILMASINDA GÖZ 

ÖNÜNDE BULUNDURULACAK İLAVE 

HUSUSLAR

4.1. Kısmi Kullanım

Zaman zaman, bir gayrimenkulün kısmen 

kullanımı, kısmen ise kira veya sermaye 

kazancı elde etmek için elde tutulması söz 

konusu olabilir. Bu durumda gayrimenku-

lün, bu bölümleri ayrı ayrı satılabiliyor veya 

finansal kiralama ile kiralanabiliyorsa, her 

bir bölüm bağımsız olarak muhasebeleşti-

rilebilir. Her bir bölümün niteliğine ayrı ayrı 

karar verilir. Eğer bölümlerin ayrı satılması 

veya finansal kiralama yoluyla kiralanması 

söz konusu değil ise ve gayrimenkul kısmen 

kullanılıyor ise, gayrimenkulün sınıfına ka-

rar vermede önemlilik düzeyi göz önüne alı-

nır. Gayrimenkulün önemli bir kısmı işletme 

tarafından kullanılmıyorsa gayrimenkul ya-

tırım amaçlı olarak kabul edilir. (Örten, 2009)

Örneğin, işletme kira ödemeleri karşılığında 

faaliyet kiralaması çerçevesinde bağımsız 

üçüncü taraflara kiraladığı bir binaya sa-

hiptir. İşletmenin bina yöneticileri ve bakım 

personelleri, binanın yüz ölçümünün yüzde 

25’ine denk gelen ofisleri işletme amaçları 

doğrultusunda kullanmaktadır.

Böyle bir örnekte işletme sahip olduğu bina-

nın önemli bir kısmını (%25) kullanmaktadır. 

İşletme kiralayacağı bölümler ile kendi faa-

liyetlerinde kullanacağı bölümleri ayrı ayrı 

satabilmesi halinde, söz konusu bölümleri 

ayrı ayrı muhasebeleştirir. Faaliyet kirala-

ması amacıyla kiralamayı düşündüğü bölü-

mü yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıf-

landırırken, diğer %25’lik kısmı maddi duran 

varlık olarak sınıflandırmalıdır.

Aynı örnekte, işletme faaliyetlerinde kullanı-

lacak alan binanın yüz ölçümünün %25’i ye-

rine %1’i gibi bir alanı kapsamış olsaydı; bu 

durumda söz konusu bölüm önemsiz sayıla-

cağından sınıflandırmaya etki etmez binanın 

tamamı yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

sınıflandırılırdı. (Johnson, 2008)

Örneğin, Bir tatil köyü, tesisin içinde bir alış-

veriş merkezi inşa etmiştir. Tatil köyü sahibi, 

alışveriş merkezi işletmesi tecrübesine sa-

hip olmadığından alışveriş merkezini kira-

ya vermek istemektedir. Bunun sonucunda 

büyük bir alışveriş merkezi zincirine yirmi 

yıllığına alışveriş merkezini kiraya vermiştir. 

(Örten, 2009)

Alışveriş merkezi kendi başına nakit ürete-

bilen bir birimdir. Ekonomik ve fiziksel ola-

rak tatil köyü işletmesinden ayrılabilmekte-

dir. Bu bakımdan, alışveriş merkezi yatırım 

amaçlı gayrimenkul olarak finansal tablola-

ra alınmalıdır. Kiralama işleminin finansal 

kiralama niteliğinde olmaması durumu de-

ğiştirmez.

Örneğin,  Bir işletmenin on beş katlı bir iş 

merkezi bulunmaktadır. Bu binada bulunan 

katlar birbirinden ayrı olarak satılamamak-

tadır. Binanın üç katını işletme faaliyetlerin-

de kullanılmakta, kalan on kat ise kirada bu-

lunmaktadır. Binada işletmenin çalışanları 

ve kirada bulunan çalışanların yemekhane 

gibi ortak kullanım alanları bulunmaktadır. 

(Güngör, 2011)

Binada bulunan katların ayrı ayrı olarak satı-

lamaması ve binanın önemli bir bölümünün 

kiraya verilmesinden dolayı; bir bütün olarak 

bina yatırım amaçlı gayrimenkul olarak de-

ğerlendirilir.

4.2. Yardımcı Hizmetler Sunulması

“Bazı koşullarda bir işletme, sahibi bulundu-

ğu gayrimenkullerin kullanıcılarına birtakım 

yardımcı hizmetler sunar. Sunulan yardım-

cı hizmetlerin toplam anlaşmanın görece 

önemsiz bir kısmını oluşturması durumun-

da, işletme söz konusu gayrimenkulleri yatı-

rım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırır. 

Bir ofis binası sahibinin, söz konusu binanın 

kullanıcılarına sunduğu güvenlik ve bakım 

hizmetleri buna örnek olarak gösterilebilir.” 

(bakınız TMS 40)

Bir işletme, sahibi bulunduğu gayrimenkul-

lerin kullanıcılarına yardımcı hizmetlerde 

bulunabilirler. Bu durumda önemli olan su-

nulan hizmetin düzeyidir. Eğer sunulan hiz-

met söz konusu varlığın görece önemsiz bir 
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kısmını oluşturuyor ise bu durumda gayri-

menkul, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

sınıflandırılır.

Örneğin,   ek bina ve aynı bina altına şube 

açmak isteyen bir bankaya kira geliri elde 

etmek amacıyla ilk üç yılı peşin olarak öden-

mek üzere binasını on yıl süreyle kiraya ve-

ren mal sahibi işletme aynı zamanda banka-

ya özel güvenlik hizmeti de vermektedir.

Bu kapsamda mal sahibi işletmenin, ban-

kaya tahsis edeceği güvenlik görevlisi ile 

sağlanacak güvenlik hizmeti binanın yatırım 

amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleş-

tirme statüsünü bozmaz. Burada asıl olan 

yatırım amaçlı kiralama işlemidir. Bir baş-

ka deyişle; mal sahibi ile banka arasındaki 

binaya ilişkin kiralama akidinin dayandığı 

esaslardır. Güvenlik hizmeti önemsiz olarak 

kabul edilir.

Eğer, bir işletmenin, sahibi bulunduğu gayri-

menkullerin kullanıcılarına sunmuş olduğu 

hizmetler söz konusu varlığın önemli bir bö-

lümünü oluşturuyor ise gayrimenkul sahibi 

tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sı-

nıflandırılmak zorundadır.

Örneğin, işletme Eskişehir’de üniversi-

te öğrencilerinin yoğun olduğu bir böl-

gede; 3+1 şeklinde tasarlanmış 16 adet 

daireden oluşan bir bina satın almıştır. 

İşletmenin amacı bu binayı elden geçirip 32 

adet stüdyo daireden oluşan bir bina haline 

getirip üniversite öğrencilere kiralamaktır. 

İşletme, öğrencilere güvenlik ve çevre bakım 

hizmetlerin yanı sıra; yemek, temizlik, 

elektrik ve su gibi hizmetleri de karşılamayı 

planlamaktadır.

Yukarıdaki örnekte, kiralama işleminden zi-

yade, işletme tarafından sunulan hizmetler 

daha önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamda 

bina, sahibi tarafından kullanılan gayrimen-

kul niteliğindedir ve yatırım amaçlı gayri-

menkul olarak sınıflandırılamaz.

Yardımcı hizmetlerin bir gayrimenkulün ya-

tırım amaçlı gayrimenkul olarak kabul edil-

memesine sebep olacak kadar önemli olup 

olmadığının tespiti zordur. Bir gayrimenku-

lün yatırım amaçlı gayrimenkul olup olma-

dığının tespiti için belirli bir muhakeme ge-

rekmektedir.

Örneğin, bazı durumlarda otel sahibi çeşitli 

sorumlulukları bir yönetim sözleşmesi çer-

çevesinde üçüncü kişilere devredebilir. Bu 

gibi sözleşmelerin koşulları büyük ölçüde 

farklılık gösterir. Bu durumda bir bakıma 

mülk sahibinin, esasen pasif bir yatırımcı 

konumunda olduğu düşünülebilir. Mülk sa-

hibinin pasif bir konumda olduğu durum-

da, söz konusu gayrimenkul, yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak sınıflandırabilir.

Diğer taraftan mülk sahibinin, günlük faa-

liyetlerin yürütülmesi işini dışardan temin 

etmiş, ancak otelin faaliyetinden kaynakla-

nan nakit akışlarına ilişkin riskleri kendinde 

tutmuş olması da mümkündür. Böyle bir du-

rumda ise mülk sahibinin aktif bir konumda 

olduğu varsayılır ve söz konusu gayrimenkul, 

sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuldür 

olarak sınıflandırılır. (bakınız TMS 16)

4.3. Grup İçi Kiralama İşlemleri

“Bazı durumlarda, işletmelerin ana veya 

bağlı ortaklıklarına kiralanan ve bunlar ta-

rafından kullanılan gayrimenkulleri olabilir. 

Söz konusu gayrimenkuller, konsolide finan-

sal tablolarda yatırım amaçlı gayrimenkul 

kapsamında değerlendirilmez, çünkü işlet-

me grubu açısından değerlendirildiğinde, bu 

gayrimenkuller sahibi tarafından kullanılan 

gayrimenkullerdir.” (bakınız: TMS 40)

Söz konusu gayrimenkuller bireysel finansal 

tablolarda ve konsolide finansal tablolarda 

farklı sınıflandırmaya tabi tutulmalıdır. Ki-

ralanan gayrimenkul kiralayan işletmenin 

bireysel finansal tablosunda yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak yer alırken, aynı işlet-

menin konsolide finansal tablolarında sahibi 

tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sı-

nıflandırılmalıdır.

5. MUHASEBELEŞTİRME ESASLARI

5.1.Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün İlk Kez 

Kayıtlara Alınması ve Ölçüm Esasları

Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün TMS 40’a 
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göre varlık olarak muhasebeleştirilebilmesi 

ve finansal tablolarda gösterilebilmesi için 

söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkul-

den gelecekte beklenen faydaların işletme-

ye gelmesinin muhtemel olması ve yatırım 

amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir 

bir şekilde ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu 

iki şartı sağlayan yatırım amaçlı gayrimen-

kuller bir varlık olarak finansal durum tab-

losunda (bilançoda) raporlanabilir.

Bu muhasebeleştirme ilkesini uygulayan iş-

letme, yatırım amaçlı gayrimenkul maliyet-

lerini, söz konusu maliyetler ortaya çıktığı 

anda değerlendirir. Bu maliyetler başlangıç-

ta yatırım amaçlı gayrimenkulün elde edil-

mesine ilişkin olarak gerçekleştirilen sa-

tın alma maliyetlerinin yanı sıra işletmenin 

amaçları doğrultusunda faydalanabilir hale 

getirmek üzere katlandığı maliyetlerini de 

kapsar.

Bu kapsamda bir yatırım amaçlı gayrimen-

kul ilk defa muhasebeleştirilirken satın 

alma maliyeti ve satın alma işlemi ile doğru-

dan ilişkilendirilebilen (avukatlık hizmetleri 

ve gayrimenkul alım vergisi vs…) maliyetler-

den oluşur. Yatırım amaçlı gayrimenkul edi-

nilirken yapılan ilave harcamalar ve değişik-

lerde yatırım amaçlı gayrimenkulün defter 

değerine ilave edilir. İhtiyaç olması halinde 

gayrimenkul üzerinde yenilenen bölümler ve 

kısımlar varsa; yenilenen bölümlerin defter 

değerleri bilanço dışı bırakılırken, yenileme 

maliyetleri ise gerçekleştiği tarihte yatırım 

amaçlı gayrimenkulün defter değerine ilave 

edilir.

Diğer taraftan, bir işletme gayrimenkule iliş-

kin günlük hizmet giderlerini yatırım amaçlı 

gayrimenkulün defter değerinde muhase-

beleştirmez. Günlük hizmet maliyetleri esas 

itibariyle işçilik ve sarf malzemelerinden 

oluşmakla birlikte, küçük parçalara ilişkin 

maliyetleri de içerebilir. Bu tür harcamalar 

genellikle ilgili gayrimenkule ilişkin “bakım 

ve onarım” harcamaları olarak nitelendirilir 

ve bu maliyetler gerçekleştikçe kâr veya za-

rarda muhasebeleştirilir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerde diğer var-

lıklar gibi vadeli olarak edinilebilir. Bu bağ-

lamda; vadeli olarak edinilen bir yatırım 

amaçlı gayrimenkulün vade farkını oluşturan 

faizler, yatırım amaçlı gayrimenkul maliye-

tinin bir parçası değildir. O nedenle; yatırım 

amaçlı gayrimenkul vadeli olarak alınmışsa, 

ilk muhasebeleştirmede maliyet değeri, va-

deli değerin peşin tutarıyla (bugünkü değe-

riyle); toplam vade farkı tutarı ise vade bo-

yunca gider olarak muhasebeleştirilecektir.

Ayrıca, yatırım amaçlı bir gayrimenkulün 

maliyeti aşağıda belirtilen sebepler nedeniy-

le de arttırılamaz:

İlk tesis maliyetleri, (anılan maliyetler, 

ilgili gayrimenkulün yönetimin amaçladığı 

şekilde faaliyet göstermesi için gerekli 

olmadığı sürece)

Yatırım amaçlı gayrimenkulün planlanan 

doluluk/kullanım düzeyine ulaşmasına ka-

dar oluşan işletme zararları,

Gayrimenkulün inşası veya geliştirilmesi sı-

rasında ortaya çıkan aşırı tutarda artık mal-

zeme, kayıp işçilik veya diğer kaynaklar.

5.1.1. Takas Yolu İle Edinilen Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkullerin İlk Ölçümü 

Parasal olmayan bir veya birden fazla varlık 

ya da parasal ve parasal olmayan varlıkların 

bir bileşimi karşılığında bir veya birden fazla 

yatırım amaçlı gayrimenkul edinilmiş olabi-

lir.

Yatırım amaçlı gayrimenkulün parasal ol-

mayan bir varlıkla takas edilmesi sonucu 

edinilmesi durumunda ilgili paragrafta belli 

şartların sağlanması durumunda edinilen 

varlığın ilk muhasebeleştirme anında ger-

çeğe uygun değeri ile ölçülmesine izin veril-

mektedir. (Togay ve diğerleri,2008)

Bu tür bir yatırım amaçlı gayrimenkulün 

maliyet bedeli; takas işleminin ticari bir özü-

nün bulunmaması, takas ile alınan ve verilen 

varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin gü-

venilir bir şekilde ölçülememesi söz konusu 

olmadıkça, gerçeğe uygun değerden ölçülür.

İşletmenin takas işlemi sırasında edinmiş 

veya karşı tarafa vermiş olduğu varlıkların 
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gerçeğe uygun değerlerini makul bir 

biçimde tespit edebilmesi durumunda, 

edinilen varlığın gerçeğe uygun değeri daha 

açık olmadıkça, karşı tarafa verilen varlığın 

gerçeğe uygun değeri maliyet bedelinin 

ölçümünde kullanılır.

5.2. TMS 40’a Göre Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkullerin ilk 

Muhasebeleştirmeden Sonraki Ölçümü

Yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk muha-

sebeleştirmeden sonra, eğer söz konusu 

gayrimenkulün getirisi doğrudan doğruya 

yatırım amaçlı gayrimenkulleri de içeren 

varlıkların gerçeğe uygun değerlerine ya da 

söz konusu varlıkların getirilerine bağlan-

mış olan borçların dayandığı gayrimenkul 

olması durumunda veya söz konusu gayri-

menkulün gerçeğe uygun değerinin güveni-

lir bir şekilde ölçülememesi gibi durumlar 

hariç olmak üzere; gerçeğe uygun değer 

veya maliyet modelinden birine göre değer-

lemeye tabi tutar. Bir başka ifadeyle, işletme 

bu iki modelden birini seçebilir. Ancak se-

çilen muhasebe politikasının (maliyet veya 

gerçeğe uygun değer modeli) tüm yatırım 

amaçlı gayrimenkullere uygulanması gerek-

mektedir.

Ancak, standart, maliyet modeli ve gerçeğe 

uygun değer modelinin uygulanmasına iliş-

kin herhangi bir zorunluluk getirmemesine 

rağmen; gerçeğe uygun değer yöntemini 

teşvik etmektedir. Bu kapsamda, bir işlet-

me maliyet modelini seçse bile dipnotların-

da yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe 

uygun değerini belirtmek durumundadır. 

Eğer işletme, hiçbir şekilde yatırım amaçlı 

gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri tespit 

edemezse, bu durumu da dipnotlarda açık-

lamak zorundadır.

Ayrıca, işletme ister gerçeğe uygun değer 

yöntemini, isterse maliyet değeri yöntemini 

seçsin; seçilen yöntem bir muhasebe po-

litikası niteliğindedir.  Bu yüzden, seçilen 

yöntemin isteğe bağlı olarak değiştirilme-

si, “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhase-

be Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 

Standardı” hükümleri göz önünde bulundu-

rularak yapılması gerekmektedir.

5.3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin 

Değerlemesine İlişkin Yöntemler

Değerleme yöntemleri ve buna ilişkin ölçü-

ler, işletmelerin faaliyet sonuçlarını ve finan-

sal tablolarını doğrudan etkilemektedirler. 

Bu nedenle aynı varlıları farklı değerleme 

ölçütleriyle değerleme sonucunda farklı so-

nuçlara ulaşılması, farklı bilanço gelir tab-

losu sonuçları, nedeniyle kullanılan değer-

leme ölçütleri muhasebe açısından önemli 

olmaktadır. Bu açıdan bakıldığından kârın 

doğru tespit edilmesinde ve gerçeğe uygun 

finansal durum tablosunun hazırlanmasın-

da değerleme yöntemlerinin önemi büyük-

tür. (Aktaş, 2009)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller açsısından 

gerçeğe uygun değer yöntemi ve maliyet de-

ğer yöntemi olmak üzere iki temel yöntem 

belirtilmiştir. İşletme yatırım amaçlı gayri-

menkuller için seçtiği değerleneme yönte-

mini istisnalar hariç olmak üzere bütün ya-

tırım amaçlı gayrimenkuller sınıfına uygular.

5.3.1. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi 

Gerçeğe uygun değer tanımı, “Piyasa katılım-

cıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek 

olağan bir işlemde, bir varlığın satışında elde 

edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fi-

yattır” şeklinde yapılmaktadır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerle-

mesinde gerçeğe uygun değer yöntemine 

göre; yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe 

uygun değerindeki değişimden kaynaklanan 

kazanç (değer artışı) veya kayıp (değer aza-

lışı), oluştuğu dönemde gelir tablosunda kâr 

veya zarara dâhil edilmelidir. 

Gerçeğe uygun değer yönteminde değer dü-

şüklüğü zararı ve amortisman ayırma işle-

mi yapılmaz. Çünkü gerçeğe uygun değer 

yönteminde ister fiziki şartlarda, ister kul-

lanımda, ister teknolojik eskimeden ve is-

terse ekonomik konjonktür gibi herhangi bir 

nedenden dolayı ortaya çıkan değer azalış-

ları doğrudan gider olarak gelir tablosunda 

gösterilmektedir. Aslında bu işlem ekonomi 

kuramındaki amortisman tanımına uymak-

tadır. Gerçeğe uygun değer muhasebesi de 
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cari (ekonomik) değere dayandığı için bura-

daki değer azalışı aslında ekonomik anlam-

da bir amortisman olarak ifade edilebilir. 

Gerçeğe uygun değer yönteminde hesapla-

ması zor olsa bile varlıkların gerçeğe uygun 

değerleri hesaplanır ve bu değer ile finansal 

durum tablosunda gösterilirler. (Savaş ve di-

ğerleri)

Gerçeğe uygun değer ile ilgili olarak stan-

dart, pazar olarak hangi pazarın seçilmesi 

gerektiği ya da fiyat olarak hangi fiyatın en 

uygun olduğuna dair kesin bir belirleme 

yapmamıştır. Ancak gerçeğe uygun değeri 

en iyi yansıtan fiyatın piyasa fiyatı olduğu ka-

bul edilse de gerçeğe uygun değerin sağlıklı 

bir şekilde tespiti gerekmektedir. 

Bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkulle-

rinden herhangi birinin gerçeğe uygun de-

ğerini güvenilir olarak sürekli şekilde öl-

çebiliyorsa ve söz konusu işletme gerçeğe 

uygun değer yöntemini seçmiş ise; işletme, 

ilk muhasebeleştirmeden sonra tüm yatırım 

amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun de-

ğer üzerinden ölçmelidir. Ayrıca işletme tüm 

yatırım amaçlı gayrimenkullerini, her rapor-

lama tarihinde gerçeğe uygun değerlerinde 

meydana gelen değişiklikleri kâr veya zarara 

yansıtarak, gerçeğe uygun değer üzerinden 

ölçmeye devam etmelidir.

5.3.1.1. Gerçeğe Uygun Değerin Tespit Edilmesi 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uy-

gun değeri, raporlama dönemi sonundaki 

piyasa koşullarını yansıtır ve genellikle pi-

yasa değeridir. Gerçeğe uygun değeri bu-

lurken, varlığın satışı veya başka bir şekilde 

elden çıkarılışı esnasında katlanılan işlem 

maliyetleri gerçeğe uygun değerden indiri-

lemez. ( Karapınar, 2009)

Aynı yer ve durumda bulunan ve benzer ki-

ralama işlemlerine veya diğer sözleşmele-

re konu edilen gayrimenkuller için aktif bir 

piyasada oluşan cari fiyatlar gerçeğe uygun 

değerin tespitine ilişkin en iyi temeli oluş-

turmaktadır. Bir işletme, yatırım amaçlı gay-

rimenkulünün yapısında, durumunda veya 

konumunda ya da kiralama sözleşmesinde 

ve gayrimenkul ile ilgili diğer sözleşme ko-

şullarındaki farklılıkların tespitine yönelik 

gerekli özeni göstermelidir. (Demir, 2007)

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uy-

gun değerinin tespiti için kullanılan kay-

naklardan farklı sonuçlar elde edildiğinde 

işletme makul ölçülere göre hesaplanmış 

gerçeğe uygun değer tahminleri arasından 

en güvenilir tahmini bulabilmek için ilgili 

farklılıkları oluşturan koşulları dikkate al-

malıdır. (Yıldız, 2010)

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uy-

gun değeri belirlenirken, ayrı olarak mali 

tablolara alınan varlık ve yükümlülükler 

ikinci kez mali tablolarda gösterilmemelidir. 

Örnek olarak; (bakınız: TMS 40)

Bir binanın asansör veya havalandırma sis-

temi gibi iç üniteleri binanın tamamlayıcı 

parçaları olup bilançoda maddi duran varlık 

olarak tek başlarına muhasebeleştirilmek 

yerine yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçe-

ğe uygun değerine dâhil edilmelidirler,

Bir büro mobilyalarıyla kiralanırsa büronun 

gerçeğe uygun değeri genellikle mobilya-

nın gerçeğe uygun değerini de içerir, çünkü 

kira geliri mobilyalı büro ile ilgilidir. Yatırım 

amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değe-

rine mobilyanın da dâhil olması durumun-

da, söz konusu mobilya ayrı bir varlık olarak 

muhasebeleştirilmemelidir,

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uy-

gun değeri, peşin ödenmiş veya tahakkuk 

etmiş faaliyet kiralaması gelirlerini kapsa-

mamalıdır. Çünkü bu gelirler ayrı bir varlık 

ya da borç olarak muhasebeleştirilirler,

Kiralama yolu ile edinilmiş olan yatırım 

amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun de-

ğeri, tahmini nakit akışlarını da yansıtmalı-

dır. Ödenmesi gereken bir duruma geleceği 

beklenilen koşullu kira da dâhil edilmelidir.

5.3.1.2 Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir Bir 

Şekilde Tespit Edilememesi

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uy-

gun değerinin daima güvenilir bir şekilde 

ölçülebileceği konusunda aksi ispat edile-

ne kadar hukuken geçerli bir öngörü vardır. 
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Ancak, bazı istisnai durumlarda, işletme-

nin yatırım amaçlı bir gayrimenkulü (veya 

mevcut bir gayrimenkul, kullanımındaki bir 

değişiklikten sonra ilk defa yatırım amaçlı 

gayrimenkul haline geldiğinde) elde etmesi 

sırasında gerçeğe uygun değerinin sürek-

li olarak güvenilir bir biçimde ölçülmesinin 

mümkün olmadığına dair ortada kanıt bu-

lunur. Bu durum, ancak ve ancak, karşılaş-

tırılabilir gayrimenkullerin piyasası aktif ol-

madığında ve gerçeğe uygun değerin başka 

tür güvenilir yollarla ölçümünün mümkün 

olmadığı durumlarda ortaya çıkar.(bakınız: 

TMS 40) İşletme böyle bir durumda yatırım 

amaçlı gayrimenkullerini TMS 16 “Maddi 

Duran Varlıklar” standardı uyarınca maliyet 

modeli yöntemi ile ölçmelidir.

İşletme, yatırım amaçlı gayrimenkulü elden 

çıkarana kadar TMS 16’yı uygulamaya 

devam eder. Bu doğrultuda gerçeğe uygun 

değerini tespit edemediği yatırım amaçlı 

gayrimenkulü maliyet bedeli ile finansal 

tablolarında izleyen bir işletme için, gerçeğe 

uygun değerini doğru bir şekilde tespit 

ettiği diğer yatırım amaçlı gayrimenkullerini 

gerçeğe uygun değerleri üzerinden 

izlemesine engel teşkil etmez. 

5.3.2. Maliyet Yöntemi

TMS40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” 

standardında gerçeğe uygun değer yönte-

mi fazlasıyla yer vermesine rağmen maliyet 

yöntemi tek bir paragrafta açıklanmıştır. Bu-

nun nedeni bu standardın maliyet yöntemin-

den ziyade gerçeğe uygun değer yöntemini 

teşvik etmesi ve ayrıca maliyet yöntemine 

TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardın-

da yeterince değinilmiş olmasıdır.

Öyle ki, bir işletme yatırım amaçlı 

gayrimenkullerini değerleme yöntemi olarak 

maliyet modelini seçiyorsa, TFRS 5 “Satış 

Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve 

Durdurulan Faaliyetler” standardı uyarınca 

satış amaçlı elde tutulanlar hariç olmak 

üzere tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerini 

TMS 16 hükümleri çerçevesinde maliyet 

yöntemine göre ölçer.

TMS 16’ ya göre maliyet modeli, bir maddi 

duran varlık kalemi varlık olarak muhase-

beleştirildikten sonra, finansal tablolarda 

maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa 

birikmiş değer düşüklüğü zararları indiril-

dikten sonraki değeri ile gösterilir. 

Bu kapsamda, yatırım amaçlı gayrimenkul-

ler için amortisman ayrılmaya devam eder. 

Ayrıca defter değeri ve geri kazanılabilir 

değer arasında önemli farklılıklar olması 

durumunda yatırım amaçlı gayrimenkuller 

değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Eğer 

değer düşüklüğü söz konusu ise gelir tablo-

suna gider olarak yansıtılır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün değerinde bir 

artış söz konusu ise maliyet modeli kapsa-

mında, söz konusu gayrimenkul için önceki 

dönemlerde tespit edilmiş bir değer düşük-

lüğü zararı olup olmadığına bakılır. Eğer 

önceki dönemlerden bir değer düşüklüğü 

söz konusu ise önceki dönemlerde azaltılan 

tutar, artış kadar iptal edilir ve gelir tablo-

sunda gelir olarak yansıtılır. Gayrimenkulün 

değeri ilk maliyet bedelini aşamaz. Bunun 

dışında, maliyet yönteminde; değer artışları 

için herhangi bir işlem yapılmaz. (Beyers-

dorff ve diğerleri,2015)

6. Transferler (Nitelik Değiştirme)

Herhangi bir amaçla elde bulundurulan bir 

gayrimenkulün, yatırım amaçlı gayrimenkul 

sınıfına transferi veya yatırım amaçlı gayri-

menkul sınıfından başka bir sınıfa transferi 

sadece ve sadece kullanımında bir değişiklik 

olduğu zaman yapılmalıdır.  Söz konusu de-

ğişikliğin gerçekleşmekte olduğuna ilişkin 

kanıtlar şu şekilde sıralanmaktadır; (bakı-

nız: TMS 40)

Yatırım amaçlı gayrimenkulden sahibi ta-

rafından kullanılan gayrimenkule transfe-

ri amacıyla, sahibi tarafından kullanılmaya 

başlanması;

Yatırım amaçlı gayrimenkulden stoklara 

transfer için satış amacıyla, geliştirilmeye 

başlanması;

Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul-

den yatırım amaçlı gayrimenkule transferi 

amacıyla, sahibi tarafından kullanılmasına 
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son verilmesi veya

Stoklardan yatırım amaçlı gayrimenkullere 

transfer için, bir başkasına faaliyet kirala-

ması suretiyle kiralamanın başlaması.

Gayrimenkullerini maliyet değeri ile değer-

leyen işletmeler, gerek yatırım amaçlı gay-

rimenkulden, stok veya sahibi tarafından 

kullanılan gayrimenkule transferi, gerekse 

tersi durumda, varlığın kayıtlı değerini esas 

alırlar. Varlığın kayıtlı değerinde değişiklik 

yapılmayarak maliyet değeri ile izlenmeye 

devam edilir. (Karapınar, 2009)

6.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Sahibi 

Tarafından Kullanılmaya Başlanması

Bir gayrimenkul yatırım amaçlı olarak kul-

lanıldıktan sonra sahibi tarafından kullanıl-

maya karar verilirse, sahibi tarafından kul-

lanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılır. Bu 

durumda gayrimenkulün değerleme ve mu-

hasebeleştirme işlemleri TMS 16 hükümle-

rine göre yapılır.

Gerçeğe uygun değer esasına göre izlenen 

yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfından, sahi-

bi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına 

yapılan bir transferde, transferin gerçek-

leştiği tarihteki gerçeğe uygun değer, yeni 

defter değeri olacaktır. Aynı zamanda bu 

değer, transfer sonrasında TMS 16 standar-

dına göre yapılan muhasebe işlemlerinde 

tahmini maliyet olarak dikkate alınacaktır.

(bakınız: TMS 40)Eğer işletme yatırım amaç-

lı gayrimenkullerini maliyet yöntemine göre 

değerliyorsa, transfer işleminde gayrimen-

kulün defter değeri dikkate alınır ve bu de-

ğer değişmez. (bakınız: TMS 40)

Örnek:15 Temmuz 20X4’te işletme yönetimi, 

yıllar önce edinilen ve gerçeğe uygun değer 

yöntemi kullanılarak gösterilen bir yatırım 

amaçlı gayrimenkulün olası diğer kulla-

nımlarını değerlendirmeye başlamıştır. 30 

Eylül 20X4’te işletme yönetimi söz konusu 

binanın olası kullanımlarına ilişkin analizi 

ele almış ve binanın araştırma ve geliştirme 

merkezi olarak yeniden geliştirilmesine ka-

rar vermiştir. Yapılan toplantıda yönetim tüm 

kiracılara binayı 1 Ocak 2005 tarihi itibarıy-

la boşaltmaları gerektiğini ve ulusal kanun 

hükümleri uyarınca müştemilatın erken bo-

şaltılması nedeniyle doğacak zararlarının 

tazmin edileceğini bildirme kararı almıştır. 

Yönetim, işletme avukatlarına danıştıktan 

sonra; 15 Ekim 20X4’te tahliye bildirimleri 

gönderilmiştir. (Alexander, 2009)

1 Ocak 20X5’te kiracılar binayı boşaltmış 

ve bina işletmenin araştırma ve geliştirme 

merkezi olarak kullanılması için yeniden 

geliştirilmeye başlanmıştır. 31 Mart 20X5’te 

yeniden geliştirme işlemleri tamamlanmış 

ve işletmenin araştırma ve geliştirme ekibi 

binayı kullanmaya başlamıştır. Bina ne za-

man yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfından 

çıkarılmalıdır?

Söz konusu bina, işletme tarafından kulla-

nılmaya başlandığı ve kiracılar tarafından 

tahliye edildiği 1 Ocak 20X5’te yatırım amaçlı 

gayrimenkul sınıfından çıkmıştır. Söz konu-

su bina, bu tarihte maddi duran varlık – üre-

timde kullanılmak için elde tutulan duran 

varlık haline gelmiştir.

6.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulden 

Stoklara Transfer İçin Satış Amacıyla, 

Geliştirilmeye Başlanması

“Bir işletmenin yatırım amaçlı gayrimenku-

lünü stoklara transferinin ancak ve ancak 

kullanımında bir değişiklik olduğu zaman 

mümkün olacağını belirtmektedir; anılan 

kullanım değişikliğinin kanıtı ise geliştirme 

yaptıktan sonra satmak amacıyla geliştirme 

faaliyetinin başlamasıdır. Bir işletme yatırım 

amaçlı gayrimenkulünü herhangi bir geliş-

tirme yapmadan elden çıkarmaya karar ve-

rirse, gayrimenkulü finansal durum tablo-

sundan (bilançodan) çıkarana kadar yatırım 

amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmaya 

devam eder ve stok olarak dikkate almaz.” 

(bakınız: TMS 40)

Standart hükmünden de anlaşılacağı gibi 

yatırım amaçlı bir gayrimenkulün stoklara 

alınabilmesi için söz konusu gayrimenkulün 

satış için geliştirilmeye başlanması gerek-

mektedir. Eğer işletme yatırım amaçlı gayri-

menkulü herhangi bir geliştirme yapmadan 

elden çıkarmaya karar verirse söz konusu 
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gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul 

olarak izlenmeye devam eder ve sınıflandır-

masında herhangi bir değişikliğe gidilmez. 

(Johnson, 2008)

Örnek: Bir işletme yatırım amaçlı gayrimen-

kul olarak sınıflandırdığı ve kiraya verdiği 

bir binanın satılmasına karar veriliyor. Bu 

amaçla binada yeni bir klima sistemi kurul-

ması, yalıtım yapılması gibi geliştirme ça-

lışmaları yapıyor. Böyle bir durumda yatırım 

amaçlı gayrimenkul işletme açısından stoka 

dönüşmüştür ve TMS 2 ‘ye göre muhasebe-

leştirme işlemi yapılır. Bina gerçeğe uygun 

değer ile değerleniyorsa transfer tarihindeki 

gerçek değeri ile stoklara alınır eğer maliyet 

değeri ile değerleniyorsa defter değeri üze-

rinden kayıtlara alınır. Şayet yapılan geliştir-

me satış amacıyla yapılmazsa gayrimenkul 

yatırım amaçlı olarak kabul edilir.

6.3. Sahibi Tarafından Kullanılan 

Gayrimenkulden Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkule Transfer

Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimen-

kul; kira kazancı elde etmek, değer artış ka-

zancı elde etmek veya her ikisini birden elde 

etmek amacıyla kullanımına karar verilirse; 

söz konusu gayrimenkul, yatırım amaçlı bir 

gayrimenkul haline dönüşür.  

Transfer tarihi itibariyle belirlenen varlığın 

gerçeğe uygun değerine bağlı olarak değer 

azalışı veya değer artışı ortaya çıkabilecek-

tir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayri-

menkul, gerçeğe uygun değer esasından 

gösterilen yatırım amaçlı gayrimenkule dö-

nüştüğü tarihe kadar, TMS 16 çerçevesinde 

amortismana tabi tutulur ve oluşan değer 

düşüklüğü zararı finansal tablolara yansı-

tılır. İşletme, transfer tarihi itibariyle, TMS 

16’ya göre hesaplanmış olan gayrimenkulün 

defter değeri ile gerçeğe uygun değeri ara-

sında oluşan farklılığı, TMS 16 çerçevesinde 

yapılmış bir yeniden değerleme işlemi gibi 

işleme tabi tutar. 

Transfer tarihi itibariyle, gayrimenkulün def-

ter değerinde meydana gelen azalma (yani 

varlığın gerçeğe uygun değerinin defter de-

ğerinden küçük olması durumu) kâr veya za-

rar olarak muhasebeleştirilir. Ancak, söz ko-

nusu gayrimenkul için, önceki dönemlerde 

oluşmuş yeniden değerleme fazlası varsa, 

öncelikle değer azalması yeniden değerle-

me fazlası hesabından mahsup edilir. Kalan 

kısım olursa, zarara yansıtılır. Transfer tari-

hi itibariyle gayrimenkulün defter değerinde 

meydana gelen artış (yani varlığın gerçeğe 

uygun değerinin defter değerinden büyük 

olması durumu), eğer daha önce ayrılmış 

değer düşüklüğü zararı varsa, zarar yazılmış 

tutara eşitlenene kadar kâr içeresinde, arta 

kalan kısmı ise diğer kapsamlı gelir (yeniden 

değerleme fazlası) içerisinde muhasebeleş-

tirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkulün ileride 

elden çıkarılması durumunda, yeniden de-

ğerleme fazlası dağıtılmamış kârlara trans-

fer edilebilir. Ancak, bu transfer kâr veya za-

rar aracılığıyla yapılamaz.

Örnek: Ankara’da gıda sektöründe faaliyette 

bulunan bir şirket, Ümitköy’de yeniden de-

ğerleme modeline göre değerlediği bir bi-

naya sahiptir. Şirket, söz konusu binayı idari 

hizmet binası olarak kullanmaktadır. Zaman 

içerisinde binanın bulunduğu semt değer-

lenmiş ve şirket yönetimi idari hizmet bina-

sını başka bir semte taşıma ve Ümitköy’de 

yer alan idari binayı kiraya verip kira getirisi 

elde etme kararı almıştır. Şirket söz konusu 

binayı en son 2 yıl önce 3.500.000 TL olarak 

değerlemiş ve o günkü gerçeğe uygun değe-

ri ile finansal durum tablosunda maddi du-

ran varlıkları içerisinde raporlamaya devam 

etmiştir.

Şirket, TMS 40 kapsamında yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak sınıflandıracağı binayı 

transfer tarihinde tekrar değerlemiş ve 

1.500.000 TL değer artışı tespit etmiştir. 

Bu durumda şirket söz konusu idari binayı 

3.500.000 TL’lik tutarı ile maddi duran 

varlıklarından çıkarmalı ve aradaki 1.500.000 

TL’lik tutarı gelir tablosu ile ilişkilendirip, 

5.000.000 TL gerçeğe uygun değere sahip 

olan binayı ise yatırım amaçlı gayrimenkul 

olarak sınıflandırmalıdır.
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6.4. Stoklardan Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkullere Transferler

“Stoklar, tekrar satılmak üzere satın alınan 

ticari malları kapsar. Örneğin perakendeci 

tarafından tekrar satılmak için satın alınan 

ve satışa hazır ticari mal, ya da tekrar satıl-

mak üzere alınan satışa hazır arsa ve bina-

lar ticari mal olarak stoklar kapsamında yer 

alır.” (TMS 2 )

Gayrimenkulün stoklar içerisinde yer alması 

iki şartta mümkün olabilir. Birincisi, gayri-

menkul tekrar satılmak amacıyla alınmışsa 

stoklar içerisinde gösterilir. İkincisi, eğer 

gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul ise 

ve satış amacıyla geliştirilmeye başlanmışsa 

bu durumda stoklar içerisine alınır. 

Stok olarak sınıflanan bir gayrimenkulden, 

gerçeğe uygun değer esasından izlenecek 

olan yatırım amaçlı gayrimenkullere yapı-

lan bir transfer işleminde; gayrimenkulün 

transfer tarihindeki gerçeğe uygun değeri 

ile daha önce belirlenmiş olan defter değe-

ri arasındaki fark, kâr veya zarar içerisinde 

muhasebeleştirilir. Yapılan transfer işle-

mi, stokların satılmasında uygulanan işlem 

şeklinde yapılır. (Gökgöz, 2012)

6.5. Yatırım Amaçlı Bir Gayrimenkulün 

Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlık Grubuna 

Transferi

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 

Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Stan-

dardı uyarınca; “Bir duran varlığın defter 

değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan 

ziyade satış işlemi vasıtası ile geri kazanıla-

cak olması durumunda işletme, söz konusu 

duran varlığı (veya elden çıkarılacak varlık 

grubunu) satış amaçlı olarak sınıflandırır.” 

(bakınız: TFRS 5 )hükmüne yer verilmiştir. 

Bu kapsamda yatırım amaçlı olarak elde tu-

tulan bir varlığın TFRS 5 kapsamında satış 

amaçlı elde tutulan varlık olarak da sınıf-

landırılması ve bu doğrultuda transferi söz 

konusu olabilmektedir. Ancak söz konusu 

transferin gerçekleşebilmesi için TFRS 5 

hükümlerinin yerine getirmesi gerekmekte-

dir. Bu kapsamda ilgili gayrimenkulün alışıl-

mış koşullar dâhilinde derhal satılabilecek 

durumda olması, satış ihtimalinin yüksek 

olması, yönetim tarafından satış işleminin 

bir plana bağlanmış olması, ilgili gayrimen-

kulün aktif bir piyasasının olması ve istisna-

lar hariç en fazla bir yıl içerisinde satılması 

gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirildi-

ğinde söz konusu gayrimenkul satış amaçlı 

elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırı-

labilir.

Örnek: Halka Açık bir X şirketi, 18.02.20XX 

tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna 

yaptığı açıklamada toplam 24 mağazanın 

şirket bünyesine katılması ile ilgili kararını 

bildirmiştir. Bu mağazalardan bir kısmı sa-

hipleri tarafından kiralanmak suretiyle kul-

lanılmaktadır. X Şirketi, bu durumu kesin 

olarak açıklamıştır, satış işlemi bir yıl içinde 

olacak şekilde düzenlenmiştir ve kesindir. 

Bu durumda mağaza sahipleri bu karardan 

sonra yatırım amaçlı olarak kullandıkları 

gayrimenkullerini, satış amaçlı duran var-

lıklar olarak sınıflandırılmalıdır.( Johnson, 

2008)

7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden 

Çıkarılması

“Yatırım amaçlı gayrimenkul, elden çıkarıl-

dığı veya kullanımına sürekli bir şekilde son 

verildiği ve kendisinden gelecekte herhangi 

bir ekonomik fayda beklenmediği durumlar-

da finansal durum tablosu (bilanço) dışı bı-

rakılır.” (bakınız: TMS 40 )

Yatırım amaçlı gayrimenkul, satış veya bir 

finansal kiralama sözleşmesi kapsamında 

kiralanması ile elden çıkarılacağı gibi kul-

lanımına da son verilerek elden çıkarılmış 

olabilir. Yatırım amaçlı gayrimenkulün elden 

çıkarılma tarihinin saptanmasında işletme, 

TMS 18 Hasılat standardına göre, malların 

satışındaki hasılatın muhasebeleştirilme-

si hükümlerini uygular. Finansal kiralama, 

satış ve geri kiralama işlemleri kapsamında 

gerçekleştirilen işlemlere ise TMS 17 Kira-

lama İşlemleri hükümleri uygulanır.

Bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkul ola-

rak sınıflandırdığı bir gayrimenkulün belli 

kısımlarını değiştirmek (yenilemek) istiyor-

sa ve değiştirilecek olan kısmın maliyetleri 
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güvenilir bir şekilde ölçülüyorsa ve gelecek-

te işletmeye bir ekonomik yarar girişi söz 

konusu ise böyle bir durumda değiştirilmek 

istenen kısım defter değeri ile finansal tablo 

dışı bırakılır. Eğer söz konusu yatırım amaç-

lı gayrimenkul maliyet yöntemi kullanılarak 

muhasebeleştirilmiş ise değiştirilen kısım 

için amortisman ayrılmış olabilir. 

Gerçeğe uygun değer yönteminde, değiştiri-

lecek kısmın gerçeğe uygun değerinin tespit 

edilememesi durumunda, değiştirilen kıs-

mın defter değeri söz konusu gayrimenkule 

ilave edilir ve yatırım amaçlı gayrimenkulün 

gerçeğe uygun değeri yeniden hesaplanır.

TMS 17’nin, satış ve geri kiralama işlemin-

de aksini öngörmemesi durumunda; yatı-

rım amaçlı bir gayrimenkulün kullanım dışı 

kalması veya elden çıkarılması durumunda 

oluşan kazanç veya kayıplar, gayrimenkulün 

elden çıkarılmasından doğan net tahsilâtlar 

ile gayrimenkulün defter değeri arasında-

ki farktır ve kullanımına son verilme veya 

elden çıkarılma döneminde kâr veya zarar 

olarak muhasebeleştirilir. (bakınız: TMS 40 )

Yatırım amaçlı gayrimenkulün elden çıkarıl-

ması sonucu tahsil edilecek tutarlar başlan-

gıçta gerçeğe uygun değer yöntemine göre 

muhasebeleştirilir. Özellikle yatırım amaçlı 

gayrimenkul için yapılacak ödemelerin erte-

lenmiş olması durumunda ise, söz konusu 

tutarlar, başlangıçta peşin fiyat eşdeğerle-

rinden muhasebeleştirilir. Alacak tutarının 

nominal değeri ile peşin fiyat eşdeğeri ara-

sındaki fark, etkin faiz yöntemi (bugünkü de-

ğer) kullanılmak suretiyle faiz geliri olarak 

muhasebeleştirilir. ( Johnson, 2008)

İşletme, yatırım amaçlı bir gayrimenkulün 

elden çıkarılması sonrasında kalan 

borçlarına TMS 37 “Karşılıklar, Koşullar 

Borçlar ve Koşullu Varlıklar” kapsamında 

karşılık ayırmalıdır.

Değer düşüklüğüne uğrayan, kaybolan veya 

terk edilen yatırım amaçlı gayrimenkuller-

le ilgili olarak üçüncü şahıslardan alınacak 

tazminatlar, tahsil edilmeleri mümkün ol-

ması durumunda kâr veya zarar olarak mu-

hasebeleştirilirler. (Demir, 2007)
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MADDİ OLMAYAN
DURAN VARLIKLARIN BIST30 ANALİZİ

Hüseyin DEMİRBAŞ – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

GİRİŞ

Genel anlamıyla maddi olmayan duran 

varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bu-

lunmayan, işletmenin hâlihazırda faydalan-

dığı veya faydalanmayı beklediği aktifleştiri-

len giderler ile belli koşullar altında hukuken 

himaye gören haklar ve şerefiye gibi kalem-

lerden oluşur.

İşletmeler varlıklarının tespiti ve değerle-

mesi için varlıklarını ortaya koymak duru-

mundadırlar. Bu varlıkların arasında yer 

alan maddi olmayan duran varlıklar fiziki 

olarak görünmeseler bile günümüzde tek-

nolojik, ekonomik ve ticari gelişmelere bağlı 

olarak işletmelerin gelişmesi bakımından 

önemli bir yer tutarlar.

Nitekim tüm dünyadaki borsaya açık şirket-

ler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 

şirketlerin muhasebeleştirilmiş varlıklarının 

% 31’i maddi olmayan duran varlıklardan 

oluşmaktadır. Bu analize toplam şirket de-

ğeri perspektifinden bakıldığında ise bu oran 

% 63’e kadar çıkabilmektedir. Bu oranların 

yüksekliği maddi olmayan duran varlıkla-

rın önemini işaret etmeye yeterlidir. Ayrıca, 

bu iki oran arasındaki fark, maddi olmayan 

duran varlıkların kayıtlı değerleri ile gerçe-

ğe uygun değerlerini ve bunların arasındaki 

farkı işaret etmesi açısından da önemlidir.

Genel Olarak Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Günümüzde bilgi ve bilgiye dayalı üretim 

gittikçe önem kazanmaktadır. İşletmelerin, 

faaliyette bulundukları piyasalarda rekabet 

gücünü korumak ve yükseltmek için bilgiyi 

üretmek veya üretilen bilgiyi edinip üretimde 

kullanmaları gerekmektedir. Bununla be-

raber, günümüzde herkes bilginin değerini 

bilmekte ve sahip olunan bilgiden kazanç 

sağlamak amacıyla çeşitli yollara başvur-

maktadır. Örneğin; patent, telif hakkı vb. yol-

larla güvence altına alınan bilginin, maddi 

bir yapısı olmamasına karşılık para ile ifade 

edilebilmesi ona önemli bir varlık niteliği ka-

zandırmaktadır.

Bunların yanı sıra bazı sektörlerde faaliyet 

gösterebilmek için zorunlu olan izinler, ruh-

satlar, lisanslar vb. sahip olan kişilere veya 

şirketlere diğerlerine göre bir ayrıcalık ve 

öncelik sağlamaktadır. İşletmeler arasında 

bu lisans, ruhsat vb. yasal hakların piyasa 

koşullarında belirli bedellerle el değiştirdiği 

de görülmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi bir ürünün nasıl üre-

tileceğine ilişkin projeler ve bunların bağlı 

olduğu patentler, fikri ürünlerin telif hakları, 

bazı makinelerin çalışması için gerekli olan 

yazılımlar vb. bilgi ürünü olan varlıklar ile 

belirli sektörlerde belirli faaliyetlerde bulu-

nabilmek için gerekli olan ruhsat, lisans vb. 

gibi yasal haklar; muhasebe literatüründe 

“maddi olmayan duran varlık” olarak adlan-

dırılmaktadır. Maddi olmayan duran varlık-

lar için aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır.

Maddi olmayan duran varlıklar; kullanılma-

ları sonucunda işletmenin hâsılatında artış 

oluşturan bir kısım haklar ile özel üstünlük-

ler ve ayrıcalıklardır.
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Maddi olmayan duran varlıklar hakkındaki 

Brookings Raporu, maddi olmayan duran 

varlıkları ürün ve servislerin oluşumuna 

katkıda bulunan ya da şahıs ve firmalara ge-

lecekte üretken faydalar sağlayan fiziksel ol-

mayan unsurlar şeklinde tanımlamaktadır.

Uluslararası Değerleme Standartlarına 

göre, maddi olmayan duran varlıklar ekono-

mik özellikleriyle kendini belli eden, fiziksel 

bir varlıkları bulunmayan, ancak sahiplerine 

hak ve imtiyazlar sunan ve genelde sahiple-

rine gelir sağlayan varlıklar olarak tanımla-

mıştır.

Maddi olmayan duran varlıklar hakkındaki 

belki en kısa tanımlama Amerikan Finansal 

Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 

verilmiştir. Buna göre maddi olmayan duran 

varlıklar fiziki yapısı bulunmayan varlıklardır. 

FASB’a göre maddi olmayan duran varlıklar 

şerefiyeden ayrı tutulmuştur. FASB maddi 

olmayan duran varlıklar (örneğin televizyon 

yayın hakları, havayolu kullanım hakları, ti-

cari markalar.. .vb) için detaylı tanımlamalar 

yapmış ve bu tanımlamalara dahil edileme-

yen kalemlerin şerefiye kategorisine dahil 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türkiye Muhasebe Standartlarında Maddi 

Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar TMS-38’e 

göre “fiziksel niteliği olmayan, tanımlana-

bilir, parasal olmayan varlıklar” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, maddi 

olmayan duran varlıklar “fiziki bir unsuru ol-

mamakla birlikte, fayda yaratma potansiyeli, 

diğerlerinden ayrıştırabilir ve tanımlanabilir 

özelliği olan, malların üretilmesinde, hiz-

metlerin yerine getirilmesinde kullanılabilen 

üçüncü kişilerin faydalanmasına bırakılabi-

len veya sahibi tarafından kullanılabilmesi 

mümkün olan” varlıklar olarak tanımlan-

maktadır.

Bir varlığın maddi olmayan duran varlık ola-

rak tanımlanabilmesi için belirlenebilirlik, 

bir kaynak üzerindeki kontrol ve gelecekte 

ekonomik yarar sağlama kriterlerini karşı-

laması gerekmektedir.

Belirlenebilirlik

Bir varlık, maddi olmayan duran varlık tanı-

mındaki belirlenebilirlik kriterini aşağıdaki 

durumlarda sağlamaktadır:

• Ayrılabilir olması, diğer bir deyişle işlet-

meden ayrılabilme ya da bölünebilme 

özelliğine sahip ve bireysel olarak ya da 

ilgili sözleşme, varlık ya da borçla bera-

ber satılabilir, devredilebilir, lisans altına 

alınabilir, kiralanabilir ya da takas edile-

bilir olması; veya

• İlgili hakların işletmeden ya da diğer 

haklar ve yükümlülüklerden ayrılabilme-

si veya devredilebilmesine bakılmaksızın, 

sözleşmede yer alan haklardan ya da di-

ğer yasal haklardan kaynaklanması.

Kontrol Edilebilir Olma

Bir maddi olmayan varlığın başkaları tara-

fından kullanımı engellenebiliyor ise kont-

rol ediliyor olduğu kabul edilir. Fiilen üçün-

cü kişilerin kullanımı engellenebilir, ya da 

başkaları tarafından kullanımı mahkemeler 

kanalıyla durdurulabiliyorsa bir hak maddi 

olmayan varlık sayılır. Bunu sağlamak da 

telif hakları, patent hakkı gibi koruyucu dü-

zenlemeler sayesinde mümkün olur. Çoğu 

bilgi; örneğin işletmenin eğitim ve araştırma 

harcamaları sayesinde edinilen ve müşteri-

lerin firmaya sadakatini sağlayan, işletmede 

ucuz, gerek müşterilerin sadakati konusun-

da devamlılık sağlayacak hukuki düzenle-

meler olmadığı için maddi olmayan varlık 

olmalarına rağmen bilançoya alınmazlar.

Gelecekte Ekonomik Yararın Varlığı

Maddi olmayan duran varlıktan beklenilen 

gelecekteki ekonomik yararlar; ürün ve hiz-

met satışından sağlanan getiri, maliyet ta-

sarruflarını ve işletme tarafından varlıkların 

kullanımından kaynaklanan diğer yararları 

içerebilir. Örneğin, üretim sürecinde kulla-

nılan fikri mülkiyet hakları veya know-how 

gelecekteki gelirleri arttırmak yerine gele-

cekteki üretim maliyetlerini düşürebilir.
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Bu tanıma uyan varlık veya hesap grupları 

şunlardır:

• Haklar, 

• Patentler, 

• Lisanslar, 

• Marka, 

• İsim hakkı veya unvan, 

• İnternet siteleri,

• Telif hakkı, 

• İhraç kotası, ithal kotası, üretim kotası 

gibi kota hakları, 

• Franchaising peşin ödemeleri, 

• Bilgisayar programları, 

• Filmler, 

• Reçeteler, formüller, modeller, tasarım-

lar ve prototipler ve

• Geliştirme giderleri.

Maddi olmayan duran varlık tanımına uyma-

yanlar ise şöyle sıralanabilir:

• Araştırma giderleri,

• Kuruluş örgütlenme giderleri,

• Şerefiye,

• Reklam harcamaları,

• Eğitim harcamaları.

Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin muhasebeleştirme koşulları kısaca aşağıdaki tablo-

daki gibidir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Muhasebeleştirme Koşulları

Maddi Olmayan Duran
Şerefiye Olarak 

Aktifleştirilecek Varlıklar

Maddi Olmayan Duran 

Varlık ve Şerefiye Olarak 

Aktifleştirilemeyecek 

Varlıklar

Bir işletmeden ayrı olarak Satın alınan şerefiye
İçsel olarak (işletme içi) yara-

tılan şerefiye

Bir işletme ile birlikte satın

alınan maddi

olmayan duran varlıklar :

Bunlar, şu koşulları

taşımalıdır;

 Şerefiyeden ayrı olarak

tanımlanabilmelidir.

 Değerleri güvenilir bir bi-

çimde ölçülebilmelidir.

Bir işletme ile birlikte

satın alınan maddi olmayan

duran varlıklar.

Bunlar, şu koşulları

taşımalıdır;

 Şerefiyeden ayrı olarak

tanımlanamayanlar,

veya

 Değeri güvenilir bir bi-

çimde ölçülemeyenler

Piyasa değeri güvenilir bir 

biçimde ölçülemeyen içsel 

olarak (işletme içi) yaratılan 

maddi olmayan duran varlık-

lar

Piyasa değerleri kolaylıkla 

tespit edilebilen içsel olarak 

yaratılan maddi olmayan du-

ran varlıklar

Kaynak: Otlu, F., Çukacı, Y. C. 2007.  Şirket Birleşmelerinde Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

ve Şerefiyenin Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Deneti-

me Bakış Dergisi. 21: 109-128.
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Maddi Olmayan Duran Varlıkların BIST30 

Analizi

BIST30, Borsa İstanbul’un içinde Türkiye’nin 

önde gelen 30 şirketinin yer aldığı endek-

si ifade eder. BIST30 endeksi en büyük 30 

şirketten oluştuğu için bu şirketlerin sahip 

oldukları varlıklar ve bilançolarının durumu 

ülke ekonomisi için büyük önem arz etmek-

tedir. Maddi olmayan duran varlık hesabı 

özelinde ise ülkemizde faaliyet gösteren en 

büyük şirketlerin fikri ve sınai haklara, AR-

GE harcamalarına yani enformasyon ve ino-

vasyon ekonomilerine verdikleri önem düze-

yini göstermektedir. Bu sebeple, ilk olarak 

BIST30 endeksindeki şirketlerin finansal 

durum tablolarındaki maddi olmayan duran 

varlık tutarları ve bu tutarların şirket aktif-

leri içindeki oranları incelenmiş, ardından 

sektör bazlı incelemeye yer verilmiştir. Mad-

di olmayan duran varlık kalemleri hesapla-

nırken, şirketler finansal tablolarını Türkiye 

Muhasebe Standartlarına uygun olarak dü-

zenlediği ve yukarıda açıklandığı üzere şe-

refiye maddi olmayan duran varlık tanımına 

uymadığı için şerefiye dışındaki maddi olma-

yan duran varlıklar esas alınmıştır.

Şirket Temelli İnceleme

BIST30’da işlem gören şirketlerin sırasıyla sektör, aktif toplam, sahip oldukları maddi olma-

yan duran varlık tutarları ve maddi olmayan duran varlıkların aktiflerinin içindeki yüzdesini 

gösteren tablo şu şekildedir:

BIST30 Şirketlerinin Finansal Durum Tablolarının İncelenmesi

Şirket Adı Sektör
Aktif Toplamı

(bin TL)

M.O.D.V. 

Tutarı

(bin TL)

M.O.D.V./

Aktif 

Toplam 

(%)

1 Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.
Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı
14.953.485 1.987 %0.013

2 Akbank T.A.Ş. Bankacılık 218.696.598 229.004 %0.104

3
Doğuş Otomotiv Servis ve 

Ticaret A.Ş.
Otomotiv 2.827.257 16.199 %0.572

4 Arçelik A.Ş. Dayanıklı Tüketim 12.395.005 922.000 %7.438

5 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Perakende Ticaret 3.238.131 4.688 %0.144

6 Coca-Cola İçecek A.Ş. Gıda 7.201.860 925.343 %12.848

7 Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş İnşaat 18.117.027 48.871 %0.269

8
Ereğli Demir ve Çelik 

Fabrikaları T.A.Ş
Demir-Çelik 15.933.674 168.559 %1.057

9 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Otomotiv 7.235.392 520.390 %7.192

10
Türkiye

Garanti Bankası A.Ş.
Bankacılık 247.051.091 230.964 %0.093

11 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bankacılık 147.439.965 69.071 %0.046
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12 Türkiye İş Bankası A.Ş. Bankacılık 275.776.433 345.523 %0.125

13
Kardemir Karabük Demir 

Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Demir-Çelik 3.541.610 5.676 %0.160

14 Koç Holding A.Ş. Holding 63.941.008 1.809.467 %2.829

15 Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Demir-Çelik 2.019.552 895 %0.044

16
Otokar Otomotiv ve

Savunma Sanayi A.Ş.
Otomotiv 1.235.552 141.447 %11.448

17
Petkim

Petrokimya Holding A.Ş.
Petrokimya 3.788.257 16.697 %0.440

18
Pegasus

Hava Taşımacılığı A.Ş.
Ulaştırma 3.534.718 11.471 %0.324

19
Türkiye Şişe ve Cam 

Fabrikaları A.Ş.
Holding 12.349.786 76.550 %0.619

20
Tav Havalimanları

Holding A.Ş.
Ulaştırma 7.465.541 3.129.214 %41.915

21 Tekfen Holding A.Ş. Holding 4.955.482 4.714 %0.095

22
Türk Hava Yolları

Anonim Ortaklığı
Ulaştırma 31.875.607 165.458 %0.519

23
Tofaş Türk Otomobil

Fabrikası A.Ş.
Otomotiv 7.124.284 894.705 %12.558

24
Turkcell İletişim

Hizmetleri A.Ş.
Telekomünikasyon 23.668.317 2.400.130 %10.140

25
Türkiye

Petrol Rafinerileri A.Ş.
Petrokimya 21.932.560 60.569 %0.276

26 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Telekomünikasyon 19.877.787 4.789.152 %24.092

27 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Gıda 3.188.191 1.313 %0.041

28
Türkiye Vakıflar Bankası 

Türk Anonim Ortaklığı
Bankacılık 163.551.462 162.235 %0.099

29 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bankacılık 181.201.285 448.875 %0.247

30
Hacı Ömer Sabancı

Holding A.Ş.
Holding 230.526.555 436.299 %0.189

TOPLAM 1.756.643.472 17.723.718

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. <www.kap.gov.tr>
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Şirketlerin sahip olduğu maddi olmayan du-

ran varlık açısından en büyük şirket Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. olarak görülmekte-

dir. Şirketin sahip olduğu 4.789.152 TL mad-

di olmayan duran varlığının 2.514.274 TL’si 

imtiyaz sözleşmelerinden, 1.478.323 TL’si 

lisanslardan, 1.016.627 TL’si müşteri ilişki-

lerinden, 302.898 TL’si marka değerinden, 

243.116 TL’si geliştirme harcamalarından ve 

3.054.364 TL’si diğer maddi olmayan duran 

varlıklardan oluşmaktadır. Şirket, sahip ol-

duğu maddi olmayan duran varlıkların aktif 

toplamı içindeki ağırlığı bakımından %24.092 

ile ikinci sıradadır.

 Tav Havalimanları Holding A.Ş., Türk Teleko-

münikasyon A.Ş.’nin ardından maddi olma-

yan duran varlık tutarı bakımından 3.129.214 

TL ile ikinci sıradadır. Ancak maddi olmayan 

duran varlıkların aktif içindeki ağırlığında 

%41.915 ile birinci sırada yer almaktadır. 

Bunun sebebi şirketin temel politikasının 

var olan havalimanlarının işletim hakkı-

nı satın almasıdır. Şirketin maddi olmayan 

duran varlıkları, maddi duran varlıklarının 

yaklaşık beş katı seviyesindedir. Şirketin sa-

hip olduğu maddi olmayan duran varlıkların 

3.078.889 TL’lik tutarını havalimanı işletim 

hakları oluşturmaktadır.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., 2.400.130 

TL maddi olmayan duran varlığıyla BIST30 

şirketleri içinde tutar anlamında üçüncü 

sıradadır. Şirketin aktifi içerisinde yer alan 

maddi olmayan duran varlık ağırlığı %10.140 

olup bu sıralamada beşinci sırada yer al-

maktadır. Şirketin maddi olmayan duran 

varlık kalemlerinin 1.339.010 TL’sini bilgi-

sayar yazılımları ve 987.661 TL’sini lisanslar 

oluşturmaktadır.

Koç Holding A.Ş., maddi olmayan duran var-

lık tutarı bakımından 1.809.467 TL ile dör-

düncü sırada yer alsa da ağırlık bakınından 

%2.829 ile sekizinci sıradadır. Şirketin maddi 

olmayan duran varlık kalemlerini 503.155 TL 

ile haklar, 479.468 TL ile geliştirme maliyet-

leri, 466.746 TL ile marka değeri ve 360.098 

TL ile diğer maddi olmayan duran varlık ka-

lemleri oluşturmaktadır.

Coca-Cola İçecek A.Ş ise; 925.343 TL maddi 

olmayan duran varlığıyla sıralamada beşin-

cidir. Şirketin sahip olduğu maddi olmayan 

duran varlıkları, aktif toplamının %12.848 

oluşturmaktadır ve bu oranda üçüncü sıra-

dadır. Şirketin maddi olmayan duran varlık 

kalemlerinin 817.000 TL’lik kısmı şişeleme 

ve dağıtım sözleşmesinden, 31.980 TL’lik 

kısmı su kaynakları kullanım haklarından 

ve 40.877 TL’lik kısmı diğer haklardan oluş-

maktadır.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., 894.705 

TL maddi olmayan duran varlığı ile yedinci 

sırada yer alsa da aktif içindeki yüzdesi ba-

kımından %12.558 ile dördüncü sırada yer 

almaktadır. Şirketin maddi olmayan duran 

varlık kalemlerinin 871.247 TL’si lisanslar 

ve geliştirme maliyetlerinden ve 23.458 TL’si 

ise diğer maddi olmayan duran varlıklardan 

oluşmaktadır.

Sahip oldukları maddi olmayan duran varlık-

ları en az olan şirket ise sırasıyla 895 TL ile 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., 1.313 TL ile Ül-

ker Bisküvi Sanayi A.Ş., 1.987 TL ile Emlak 

Konut G.Y.O. A.Ş., 4.688 TL ile Bim Birleşik 

Mağazalar A.Ş. ve 4.714 TL ile Tekfen Hol-

ding A.Ş.’dir. 

Aktifleri içerisinde maddi olmayan duran 

varlıklarının payı en az olan şirketler ise 

%0.013 ile Emlak Konut G.Y.O. A.Ş., %0.041 

ile Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., %0.044 ile Koza 

Altın İşletmeleri A.Ş., %0.046 ile Türkiye Halk 

Bankası A.Ş. ve %0.093 ile Türkiye Garanti 

Bankası A.Ş. olarak sıralanmaktadır.

Sektör Temelli İnceleme

BIST30 şirketlerinin sektörel ayrımının ya-

pıldığı tabloyu incelediğimizde telekomüni-

kasyon sektörünün sahip olduğu maddi ol-

mayan duran varlık tutarında ve sektörlerin 

aktifleri içerisinde bulunan maddi olmayan 

duran varlık yüzdelik oranında  en büyük 

paya sahip olduğunu görmekteyiz. Teleko-

münikasyon sektörünü tutar olarak ulaştır-

ma sektörü izlemesine rağmen sektör aktif/

sektör maddi olmayan duran varlık yüzdelik 

oran sıralamasında otomotiv sektörü izle-

mektedir. Diğer taraftan sektörde tek şirket-

le temsil edilen gayrimenkul yatırım ortaklı-
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ğı sektörü sahip olduğu maddi olmayan duran varlıklar açısından en küçük paya sahip sektör 

olarak görülmektedir. Bu sektörü ise tutar olarak yine tek şirketle temsil edilen perakende 

ticaret sektörü izlerken, sektör aktif/sektör maddi olmayan duran varlık yüzdelik oranı ola-

rak bankacılık sektörü takip etmektedir. Sektörlerin ayrıntılı incelemesi tablonun devamında 

yapılmıştır.

BIST30 Sektörlerinin İncelemesi

Sektör Adı Sektör Aktif 

Toplamı

(bin TL)

Sektör 

M.O.D.V. 

Toplamı

(bin TL)

Sektör Ak-

tif/BIST30 

Aktif

(%)

Sektör 

Aktif/ 

Sektör 

M.O.D.V

(%)

Sektör 

M.O.D.V./ 

BIST30 

M.O.D.V.

(%)

Bankacılık 1.233.716.834 1.485.672 %70.231 %0.120 %8.382

Gıda 10.390.051 926.656 %0.591 %8.918 %5.228

Holding 311.772.831 2.327.030 %17.748 %0.746 %13.129

Telekomünikasyon 43.546.104 7.189.282 %2.478 %16.509 %40.563

Demir-Çelik 21.494.836 175.130 %1.223 %0.814 %0.988

Petrokimya 25.720.817 77.266 %1.464 %0.300 %0.435

Ulaştırma 42.875.866 3.306.143 %2.440 %7.710 %18.653

Otomotiv 18.422.485 1.572.741 %1.048 %8.537 %8.873

İnşaat 18.117.027 48.871 %1.031 %0.269 %0.275

Dayanıklı Tüketim 12.395.005 922.000 %0.705 %7.438 %5.202

Perakende Ticaret 3.238.131 4.688 %0.184 %0.144 %0.026

Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı
14.953.485 1.987 %0.851 %0.013 %0.011

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu <www.kap.gov.tr>

Bankacılık sektörü, aktif toplam tutarı bakı-

mından yaklaşık 1.233.716.834 TL ile BIST30 

da işlem gören sektörler içerisinde açık 

arayla zirvede yer almaktadır. Sektörün aktif 

toplamı BIST30un aktif toplamının yaklaşık 

%70ini oluşturmasına rağmen maddi ol-

mayan duran varlık açısından durum daha 

farklıdır. Sektörün sahip olduğu yaklaşık 

1.485.672 TL maddi olmayan duran varlığı 

sektör aktifinin sadece binde 12’sini oluştur-

maktadır. Aynı zamanda sektörün sahip ol-

duğu maddi olmayan duran varlıklar BIST30 

şirketlerinin sahip olduğu maddi olmayan 

duran varlıkların sadece %8’ini oluşturmak-

tadır. Bunun en önemli sebebi bankacılık 

sektörünün aktifleri içerisinde kredi alacak-

larının ve nakitlerin çok büyük yer tutması-

dır. Sektörün maddi olmayan duran varlık 

tutarı diğer yedi sektörden fazla olmasına 

rağmen çok büyük bir aktif toplamın içinde 

oran olarak küçük bir yer kaplamaktadır. 

Sektörün maddi olmayan duran varlık ka-

lemlerini ise ağırlıklı olarak yazılımlar ve az 

da olsa kredi kartı marka değeri ve haklar 

oluşturmaktadır.
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BIST30’da iki şirketle temsil edilen gıda 

sektörünün aktif toplamı 10.390.051 TL 

olup BIST30 aktifleri içindeki oranı sadece 

%0.591’dir. Ancak gıda sektörünün sahip ol-

duğu 926.656 TL maddi olmayan duran var-

lığı sektör aktifinin %8.918’ini oluşturmak-

tadır. Sektör, BIST30 maddi olmayan duran 

varlıklarının ise %5.228’ini oluşturmaktadır. 

Sektörün maddi olmayan duran varlık ka-

lemleri ağırlıklı olarak haklardan oluşmak-

tadır ve sektörün sahip olduğu 926.656 TL 

maddi olmayan duran varlığın 817.000 TL’si 

Coca-Cola A.Ş.’nin şişeleme ve dağıtım söz-

leşmesinden kaynaklanmaktadır.

Holding sektörü, sahip olduğu 311.772.831 

TL aktif toplamıyla bankacılık sektörünün 

ardından gelmektedir. Sektörün maddi ol-

mayan duran varlık toplamı 2.327.030 TL 

ve sektör maddi olmayan duran varlık payı 

%13.129 olup bu kalemlerde üçüncü büyük 

sektördür. Ancak holdinglerin maddi olma-

yan duran varlıklarının aktifleri içindeki payı 

sadece %0.746’dır ve bu kalemde beşinci 

sıradadır. Holdinglerin finansal durum tab-

loları ve dipnotları incelendiğinde dönen 

varlıkların ve maddi duran varlıkların tutar-

larının büyüklüğü bu durumun temel sebe-

bidir. Sahip oldukları maddi olmayan duran 

varlıklar ise ağırlıklı olarak haklardan, iş-

letme birleşmeleri sonucunda elde edilen 

müşteri ilişkileri ve markalardan, maden 

arama haklarından ve geliştirme maliyetle-

rinden oluşmaktadır.

Telekomünikasyon sektörü, 43.546.104 TL 

aktif toplamıyla BIST30 içerisinde %2.478’lik 

paya sahipken, sahip olduğu  7.189.282 TL 

maddi olmayan duran varlık ve bu kalemde 

yaklaşık %40’lık sektör payıyla sektörde lider 

konumdadır. Aynı zamanda %16.509 oranla 

aktifleri içerisinde en fazla maddi olmayan 

duran varlık bulunduran sektör olarak gö-

rülmektedir. Sektör temsilcilerinden Türk 

Telekomünikasyon A.Ş.’nin en büyük maddi 

olmayan duran varlık kalemleri GSM ve di-

ğer telekomünikasyon işletim lisansları, im-

tiyaz hakları ve Avea-TTNET müşteri listeleri 

iken, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin en 

büyük maddi olmayan duran varlık kalem-

lerini yine GSM ve diğer telekomünikasyon 

işletim lisansları ve bilgisayar yazılımları 

oluşturmaktadır. Sektörün diğer maddi ol-

mayan duran varlık kalemleri ise işletme 

birleşmeleri sonucu elde edilen marka de-

ğerleri, geliştirme maliyetleri ve diğer hak-

lardan oluşmaktadır.

Üç şirketle temsil edilen demir-çelik-ma-

dencilik sektörüne baktığımız zaman sek-

tör 21.494.836 TL aktif toplamıyla BIST30’un 

%1.223’ünü, 175.130 TL maddi olmayan du-

ran varlık tutarıyla ise BIST30’un %0.988’ini 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda sektörün 

sahip olduğu maddi olmayan duran var-

lıkları sektör aktif toplamının %0.814’ünü 

oluşturmaktadır. Ereğli Demir Ve Çelik Fab-

rikaları T.A.Ş sektör maddi olmayan duran 

varlıklarının yaklaşık %90’ını elinde bulun-

durmaktadır. Üç şirketin elindeki maddi ol-

mayan duran varlık kalemleri ağırlıklı olarak 

haklardan ve yazılımlardan oluşmaktadır.

Petrokimya sektörü 25.720.817 aktif top-

lamının içerisinde 77.266 tutarında maddi 

olmayan duran varlığı ile BIST30 içerisinde 

aktif toplam olarak %1.464, maddi olmayan 

duran varlık olarak %0.435’lik paya sahiptir. 

Sektörün sahip olduğu maddi olmayan du-

ran varlık kalemleri haklar, yazılımlar ve ge-

liştirme giderlerinden oluşmaktadır.

Üç şirketle temsil edilen ulaştırma sektörü 

42.875.866 aktif toplamıyla BIST30 içerisinde 

sadece %2.440 payla dördüncü sıradayken, 

3.306.143 TL tutarındaki maddi olmayan du-

ran varlık ile BIST30 içerisinde %18.653’lik 

payla ikinci sıradadır. Sektör aktifleri içeri-

sinde bulundurduğu maddi olmayan duran 

varlık oranında ise %7.710 ile üçüncü sıra-

da yer almaktadır. Türk Hava Yolları A.O.’nın 

sahip olduğu maddi olmayan duran varlıklar 

haklar, bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılım-

larından; Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin 

maddi olmayan duran varlık kalemleri mar-

ka ve bilgisayar yazılımlarından oluşurken; 

TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin maddi 

olmayan duran varlık kalemleri içerisinde 

yaklaşık 3.000.000 TL ile sektörün sahip ol-

duğu tutarın neredeyse tamamına yakınını 

oluşturan havalimanı işletim haklarının yanı 

sıra marka bedeli, yazılımlar ve müşteri iliş-
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kileri bulunmaktadır.

BIST30’da dört şirketle temsil edilen oto-

motiv sektörü 18.422.485 aktif toplamı ve 

1.572.741 tutarındaki maddi olmayan du-

ran varlığıyla BIST30 içerisinde %1.048 ak-

tif oranıyla yedinci sektör olmasına karşın 

%8.873 maddi olmayan duran varlık oranıyla 

dördüncü sıranın sahibidir. Sektörün aktif-

leri içerisinde maddi olmayan duran varlık 

payı %8.537 olarak ölçülmüş olup bu rasyo-

da üçüncü sırada yer almaktadır. Sektörün 

sahip olduğu maddi olmayan duran varlıklar 

büyüklük sırasına göre geliştirme maliyetle-

ri, iktisap edilmiş haklar ve bilgisayar prog-

ramları ve yazılımlar olarak sıralanabilir.

İnşaat sektörü 18.117.027 TL aktifiyle BIST30 

içerisinde sekizinci sırada ve 48.871 TL tuta-

rındaki maddi olmayan duran varlığıyla on 

birinci sıradadır. Sektörün maddi olmayan 

duran varlıkları aktifinin %0.269’unu oluş-

turmaktadır. Sektör maddi olmayan duran 

varlıklarının büyük bir bölümünü yazılımlar 

oluşturmaktadır.

Arçelik A.Ş. ile temsil edilen dayanıklı tü-

ketim sektörü 922.000 TL maddi olmayan 

duran varlığı ile sektör payı %5.202, maddi 

olmayan duran varlıklarının sektör aktifle-

ri içindeki oranı ise %7.438’dir. Sektör aktif 

toplamının BIST30 içerisindeki payı sadece 

%0.705 iken maddi olmayan duran varlık 

oranı oldukça yüksektir. Sektörün maddi 

olmayan duran varlık kalemleri büyükten 

küçüğe marka, geliştirme maliyetleri, bilgi-

sayar yazılımları ve haklar ile az da olsa pa-

tentlerden oluşmaktadır.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin temsil et-

tiği perakende sektörü maddi olmayan du-

ran varlık kalemlerinde BIST30’dan aldığı 

%0.026 payla en küçük ikinci sektördür. Sek-

tör aktif toplam olarak en küçük paya sahip-

tir. Sektörün M.O.D.V./Aktif oranı %0.144 ile 

en küçük üçüncü oran olarak görünmekte-

dir. Sektörün maddi olmayan duran varlık 

kalemleri büyük ağırlıkta bilgisayar yazılım-

larından oluşmaktadır.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı 1.987 TL ile 

en az maddi olmayan duran varlığa sahip 

olan sektör olup aktifleri içerisinde mad-

di olmayan duran varlık oranı %0.013 iken 

BIST30 sektörleri içerisindeki payı da yal-

nızca %0.011’dir. Sahip oldukları cüzi maddi 

olmayan duran varlık kalemleri ise lisanslar, 

erişim hizmetleri ve bilgisayar yazılımların-

dan oluşmaktadır.

SONUÇ

BIST30 şirketlerinin bilançoları incelendi-

ğinde sahip oldukları maddi olmayan duran 

varlıklar sektörel anlamda farklılık gösterse 

de aktiflerinin ortalama %1’ini oluşturmak-

tadır. Bu oran dünya borsalarında işlem gö-

ren şirketlerde ortalama %30’lar civarında-

dır. Ülkemizde bu oranın düşük olmasının 

sebebi bilgiye dayalı ekonomiye henüz geçiş 

yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bil-

giye dayalı ekonomiden kast edilen AR-GE 

harcamalarının önem kazandığı, patentler 

ve buluşlara dayalı olan yenilikçi ekonomi-

lerdir. Bilgiye dayalı üretim yapan şirketlere 

örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri’n-

de Apple, IBM, Microsoft; Japonya’da Tos-

hiba; Güney Kore’de Samsung verilebilir. 

Ülkemizde ise kısmen enformasyon ekono-

misini uygulayan şirketlere telekomünikas-

yon sektöründe faaliyet gösteren şirketler 

örnek verilebilir. 

En büyük otuz şirketimizin sahip oldukları 

maddi olmayan duran varlıkları sayısal ola-

rak ve nitelik itibarıyla yetersizdir. BIST30 

şirketlerinin sahip oldukları maddi olmayan 

duran varlıklar ağırlıklı olarak satın alınan 

haklardan, imtiyazlardan, bilgisayar yazı-

lımlarından ve sözleşmelerden kaynaklan-

maktadır. Bunların yerini marka değerleri, 

AR-GE harcamaları, patentler ve müşteri 

listeleri aldıkça yabancı yatırımcıların ülke-

mize olan ilgisi ve şirketlerimizin değerinin 

artması kuvvetle muhtemeldir.
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FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE 
STANDARDI 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ VE VERGİ MEVZUATI 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

M. Emre YAKUT – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Finansal kiralama varlığın mülkiyetinin   

kiralayanda, kullanım hakkının ise kira-

cıda olduğu bir yatırım aracı olarak tanımla-

nabilmektedir. Bu yöntemde kiracı kiralanan 

malların ekonomik ömrünün büyük bir bölü-

münü kullanma yetkisine sahip olmakta ve 

mülkiyet dışındaki bütün riskleri ve faydaları 

üstlenmektedir. 

Finansal kiralamanın muhasebeleştirilme-

sinde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Gerek vergi mevzuatında gerekse Türkiye 

Muhasebe Standartlarında yapılan yeni dü-

zenlemelerle finansal kiralamanın muha-

sebeleştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar 

giderilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, 

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan yasal dü-

zenlemeler ile finansal kiralama işlemle-

rinin muhasebeleştirilmesinde kısmen de 

olsa Uluslararası Muhasebe Standartlarına 

uyum sağlanmıştır. Bu çalışmada, finansal 

kiralama işlemleri ülkemizdeki vergisel dü-

zenlemeler ve “TMS 17 Kiralama İşlemleri” 

Standardına göre ayrı ayrı ele alınarak ince-

lenmiş ve tespitler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Kiralama İşlemleri, Fi-

nansal kiralama, TMS 17, Finansal Kiralama 

İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi.

ABSTRACT

Financial leasing can be defined as an in-

vestment that the ownership of the asset 

belongs to the lessor while the right of use 

belongs to the lessee. İn this method, the 

lessee is entitled to make use of a great part 

of economical life of the goods and assumes 

all risks and benefits other than property ri-

ght. 

Various problems occur in accounting of fi-

nancial leasing. The problems that occur in 

accounting of financial leasing have been 

trying to be solved with new regulations at 

both in tax legislation and in Accounting 

Standards of Turkey. In this respect, with the 

regulations on the Law on Tax Procedure, 

accounting of leasing transactions have ac-

hieved harmonization, at least partially, with 

International Accounting Standard. In this 

study, leasing transactions were analyzed by 

approaching seperately with tax regulations 

and “TMS 17 Leases” and the results were 

put forward.

Keywords:  Leasing Operations, Financial 

Leasing, TMS 17, Accounting For Financial 

Leasing Operations

 1. GİRİŞ

Finansal kiralamanın (leasing) tarihi çok 

eskilere uzanmaktadır. Bilinen ilk uygu-

lamaları Sümerler tarafından MÖ 2000’li 

yıllarda tarım araçlarının kiralanmasında 

görülmüştür. Daha sonraki dönemlerde (Yu-

nanlar, Romalılar ve Mısırlılarda) toprak ve 

stoklama için leasing uygulamaları gerçek-

leştirilmiştir. Yine aynı yıllarda gelişen ticari 

gemi leasingi ise en belirgin finansal kirala-

ma örneğini vermektedir.

“Zenginlik bir mala sahip olmakta değil, onu 
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kullanmakta yatar” anlayışının bir yansıma-

sı olarak ortaya çıkan finansal kiralama, bir 

finansman yöntemi olarak 1930’lu yıllarda 

ABD’deki ekonomik kriz döneminde yoğun 

bir şekilde kullanılmıştır. II. Dünya Sava-

şı’nda savaş malzemelerinin kiralanmasıyla 

yeniden gündeme gelen finansal kiralama, 

finansman güçlüklerini aşmak isteyen fir-

malarca benimsenerek modern bir uygu-

lama biçimi kazanmıştır. Bu yöntem 1960’lı 

yıllarda Avrupa ve Japonya’da uygulamaya 

girmiş, 1970’li yıllarda ise tüm ülkelere ya-

yılmıştır.

Ülkemizde ise birçok gelişmiş ülkenin ak-

sine, yasal bir düzenleme ile mali sistemi-

mize kazandırılmış olan finansal kiralama 

10.06.1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kira-

lama Kanunu (FKK) ile uygulanmaya baş-

lanmıştır. Fakat 21.12.2012 tarihinde kabul 

edilen 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Fak-

toring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile 

finansal kiralama konusunda önemli deği-

şikliklere gidilmiştir.

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB)’nin Ulus-

lararası Muhasebe Standartlarını benimse-

mesi, AB’ye üye olma yolundaki Türkiye’nin 

de uluslararası normlara uygun muhasebe 

standartlarını uygulamaya başlamasında 

etkili olmuş ve bunun sonucunda Türkiye 

Muhasebe Standartları oluşturulmuştur. 

Eski adıyla Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurumu (TMSK) yeni adıyla Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(KGK), bu standartları yayınlamaya yetkili tek 

kurumdur. Yayınlanan standartlarla birlikte, 

vergi kanunları ile muhasebe uygulamaları 

arasındaki uyuşmazlıklar finansal kiralama 

işlemlerinde de kendini göstermiştir. Bu-

nun üzerine finansal kiralama uygulamala-

rını Uluslararası Muhasebe Standartları’na 

uygun hale getirmek amacıyla 2003 yılında 

çıkartılan 4842 sayılı kanunun 25. maddesiy-

le Vergi Usul Kanunu’na “Finansal Kiralama 

İşlemlerinde Değerleme” başlığıyla müker-

rer 290. madde eklenmiştir. Bu değişiklik ile 

finansal kiralama işlemlerine ilişkin vergi 

mevzuatı, TMS 17 düzenlemeleri ile paralel 

bir görünüme kavuşturulmuştur.  

Bu çalışmada finansal kiralama işlemle-

ri, TMS 17 ile VUK düzenlemeleri açısından 

karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve düzen-

lemeler arasındaki benzer ve farklı yönler 

ortaya konulmuştur. Bu kapsamda finansal 

kiralama işlemlerinin kiracı ve kiraya veren 

açısından muhasebeleştirilmesi bir uygula-

ma örneği yardımıyla açıklanmıştır.

2. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN 

VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülkemizin ekonomik gelişiminde büyük 

faydalar sağlamış olan ve hukuki niteliği 

belirlenen finansal kiralama işlemlerinin 

taraflarının, bu işlemlerin yapılmasına bağlı 

olarak vergi düzenlemeleri ile öngörülen 

bir kısım yükümlülükleri yerine getirmeleri 

zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. 

Finansal kiralama faaliyetinde bulunan 

şirket ile finansal kiralama ilişkisinin karşı 

tarafını oluşturan kişi ya da kuruluşların 

faaliyetlerinin her bir aşamasında, vergi 

ödenmesini gerektiren işlemlerin yapılması 

söz konusu olmaktadır (Kuntalp ve Kırman, 

1996).

Finansal kiralama, 1985 yılında 3226 sayılı 

FKK ile mevzuatımıza girmiş, 2003 yılında 

çıkartılan 4842 sayılı Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25. 

maddesi ile “Finansal kiralama işlemlerinde 

değerleme” başlığı altında Vergi Usul Kanu-

nu’nun mükerrer 290. maddesine eklenen 

hükümle vergi kanunlarında da yerini almış-

tır. Söz konusu bu maddeye istinaden 319 

seri nolu VUK Genel Tebliği ile 11 sıra nu-

maralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği yayınlanmıştır (Gökgöz, 2013). 2003 

yılından itibaren yürürlüğe giren yeni düzen-

leme; uluslararası muhasebe standartları-

na ve muhasebenin temel kavramalarından 

özün önceliği kavramına uygun, adi kiralama 

sayılan bazı kiralamaları da kapsamına alan 

vergisel hükümler içermekte olup, finansal 

kiralama işlemi yapan firmaları ve kiracıları 

önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler ge-

tirmiştir.
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2.1. Vergi Usul Kanunu Açısından Finansal 

Kiralama İşlemleri

4842 sayılı Kanunun 25. maddesiyle 

VUK’a eklenen 290. madde finansal ki-

ralama işlemleriyle ilgili vergisel düzen-

lemeler yanında uluslararası muhasebe 

standartlarında belirlenmiş muhasebe 

kurallarına uyumluluk getirmektedir. Mü-

kerrer 290. madde toplam 4 fıkradan oluş-

maktadır. İlk iki fıkrada finansal kiralama 

işlemlerinde, finansal kiralamaya konu 

olan iktisadi kıymet ile sözleşmeden doğan 

hak, borç ve alacakların değerleme esasları 

düzenlenmiş, üçüncü fıkrada mükerrer 

290. maddenin uygulamasında yer alan 

tanımlara yer verilmiştir. Dördüncü ve son 

fıkrada ise maddenin uygulamasına yönelik 

usul ve esasları belirleme konusunda Maliye 

Bakanlığına yetki verilmektedir. Maliye 

Bakanlığı tarafından anılan yetki uyarınca 

319 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teb-

liğinde ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuş-

tur. 

Finansal Kiralama, VUK’un mükerrer 290/3 

maddesinde “kira süresi sonunda mülkiyet 

hakkının kiracıya devredilip devredilmeyece-

ğine bakılmaksızın bir iktisadi kıymetin mül-

kiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm 

riskler ile faydaların kiracıya bırakılması so-

nucunu doğuran kiralamalardır”  şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu tanım ile kanun koyucu 

bu tür kiralamalarda, yapılan işlemi bir var-

lık satın alma işlemi olarak gördüğünü açık-

ça ortaya koymaktadır. Bu tür kiralamaların 

ayrımının yapılabilmesi için de dört kriter 

belirlemiştir. Bunlar;

1. İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira 

süresi sonunda kiracıya devredilmesi, 

2. Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi 

kıymeti rayiç bedelinden düşük bir 

bedelle satın alma hakkı tanınması, 

3. Kiralama süresinin iktisadi kıymetin 

ekonomik ömrünün %80’inden daha 

büyük bir bölümünü kapsaması veya 

4. Sözleşmeye göre yapılacak kira öde-

melerinin bugünkü değerinin topla-

mının iktisadi kıymetin rayiç bedeli-

nin %90’ından daha büyük bir değeri 

oluşturmasıdır. 

Yukarıda sayılan hallerin herhangi bi-

rinin varlığı durumunda kiralama işlemi fi-

nansal kiralama olarak kabul edilecektir 

(Uçak ve Merzifonluoğlu, 2003).

Diğer yandan mükerrer 290. maddede; 

doğal kaynakların araştırılması veya kulla-

nılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile 

sinema filmleri, video kayıtları, patentler, 

kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili li-

sans sözleşmeleri finansal kiralama olarak 

değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Bunun 

yanında, arazi, arsa ve binalarla ilgili kirala-

ma sözleşmeleri, sadece sözleşmede kira 

süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya 

devri öngörülmüş ise veya kiracıya kira süre-

si sonunda kiralama konusu gayrimenkulü 

düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmış 

ise finansal kiralama olarak değerlendirile-

bileceği ifade edilmiştir. 3226 sayılı FKK’ya 

göre üretim işletmelerinin finansal kiralama 

işlemi yapma yetkileri yok iken, 2003 yılın-

da çıkarılan 4842 sayılı kanun ile üretim iş-

letmelerine finansal kiralama işlemi yapma 

yetkisi verilmiştir.

2.1.1. Kiracıya İlişkin Hükümler

VUK’un mükerrer 290. maddesinde kiracıla-

rı ilgilendiren temel ilkeler şunlardır; 

Kiracı tarafından finansal kiralama 

işlemine konu iktisadi kıymeti kul-

lanma hakkı ve sözleşmeden doğan 

borç, kiralama konusu iktisadi kıyme-

tin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre 

yapılacak kira ödemelerinin bugünkü 

değerinden düşük olanı ile değerlenir 

(Uçak ve Merzifonluoğlu, 2003). Ör-

neğin; işletme finansal kiralama yo-

luyla bir makine kiraladı. Değerleme 

günü itibariyle makinenin rayiç bede-

li, yani piyasada alınıp satılan bedeli 

10.000 TL, sözleşmeye göre yapılacak 

kira ödemelerinin bugünkü değeri ise 

12.000 TL olsun. Bu durumda dikkate 

alınacak değer 10.000 TL’dir (Gökgöz, 

2013).
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VUK’un mükerrer 290. maddesi hük-

müne göre finansal kiralama yapan 

kiracı,  finansal kiralamaya konu ik-

tisadi kıymeti kullanma hakkını “260 

Haklar”  hesabında aktifleştirilecek-

tir. Aktifleştirilecek olan bu kullan-

ma hakkı kira ödemelerinden faizin 

indirilmesi suretiyle bulunacak olan 

tutardır. Bilançonun aktif tarafına 

kaydedilerek muhasebeleştirilen fi-

nansal kiralamaya konu iktisadi kıy-

meti kullanma hakkı karşılığında ise, 

bilançosunun pasif tarafına da söz-

leşmeden doğan borç tutarları kay-

dedilecektir (Tuğlu ve Atila, 2007). 

Kiracı tarafından aktifleştirilen finan-

sal kiralamaya konu iktisadi kıymeti 

kullanma hakkının, yeniden değer-

leme ve amortismana tâbi tutulması 

gerekmektedir (Gökgöz, 2013). Söz 

konusu kullanma hakkı, VUK ve ilgi-

li genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet 

için tespit edilmiş amortisman sü-

relerinde amorti edilecektir. Sözleş-

menin iptal edilmesi halinde kalan 

dönemler için iktisadi kıymetle ilgili 

olarak amortisman ayırma ve yeniden 

değerleme işlemleri yapılmayacaktır.

Finansal kiralama sözleşmesine göre 

yapılan kira ödemeleri; borç, anapara 

ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştı-

rılacak ve bu ayrıştırma işlemi her bir 

dönem sonunda kalan borç tutarına 

sabit bir dönemsel faiz oranı uygu-

lanmasını sağlayacak şekilde yapı-

lacaktır. Kiralayan açısından yorumu 

yapılan “her bir dönem sonu” ifadesi, 

kiracı açısından sözleşmede belirti-

len kira ödeme tarihidir (Doyrangöl, 

2003).

VUK’un mükerrer 290. maddesinde, 

finansal kiralama borçlarının rees-

konta tabi tutulmasının mümkün ol-

madığı hükme bağlandığından, finan-

sal kiralama konusu iktisadi kıymetin 

kiracısı olan işletmenin, söz konusu 

kiralamaya ilişkin finansal kiralama 

borçlarını reeskonta tabi tutmasına 

imkân bulunmamaktadır (Koç, 2004).

Madde hükümleri 01.07.2003 tarihin-

den sonra yapılacak kiralama işlem-

lerine uygulanmak üzere yürürlüğe 

gireceğinden bu tarihten önce yapılan 

finansal kiralama sözleşmelerindeki 

ödeme planına göre fatura edilen fi-

nansal kiralama bedelleri gider kay-

dedilmeye devam edilecektir.

2.1.2. Kiralayana İlişkin Hükümler

VUK’un mükerrer 290. maddesinde kirala-

yanı ilgilendiren temel ilkeler şunlardır;

Kiralama süresi boyunca kiracı ta-

rafından yapılacak kira ödemelerinin 

toplam tutarı, anapara artı faiz, kira-

layan tarafından alacak olarak aktife 

alınacaktır. Diğer yandan, aktifleştiri-

len alacak tutarı ile kira ödemelerinin 

bugünkü değeri arasındaki fark ise 

gelecek dönemlere ait faiz geliri ola-

rak pasifleştirilmek suretiyle değer-

lenerek kayıtlara intikal ettirilecektir.

VUK’un mükerrer 290. maddesi hük-

müne göre, kiralama konusu iktisadi 

kıymet, bu iktisadi kıymetin net bi-

lanço aktif değerinden kira ödeme-

lerinin bugünkü değerinin düşülmesi 

sonucu bulunan tutar ile değerlene-

cektir. İktisadi kıymetin net bilanço 

aktif değerinden kira ödemelerinin 

bugünkü değerinin düşülmesi sonu-

cu bulunan tutarın sıfır veya negatif 

olması durumunda ise,  iktisadi kıy-

met iz bedeliyle değerlenecek ve ara-

daki fark iktisadi kıymetin elden çı-

karılmasından elde edilen kazançlar 

gibi işleme tabi tutulacak olup gelir 

olarak kaydedilecektir (Tuğlu ve Atila, 

2007). Ayrıca farkın sıfır veya negatif 

olması durumunda amortisman ay-

rılması mümkün değildir ve bu kira-

lama konusu iktisadi kıymetler için 

yeniden değerleme yapılması söz ko-

nusu olmayacaktır.

Finansal kiralama konusu iktisadi 

kıymetin net bilanço aktif değeri ile 

kira ödemelerinin bugünkü değeri 

çoğu zaman birbirine eşit olacağın-

dan finansal kiralama şirketi veya ki-
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ralayan, iktisadi kıymeti genel olarak 

iz bedeliyle kayıtlarında gösterecektir. 

İktisadi kıymetin net aktif bilanço de-

ğerinden, kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin düşülmesi sonucu oluşan 

tutarın pozitif olması durumunda ise, 

pozitif fark finansal kiralama şirketi 

tarafından amortismana tabi tutu-

lacaktır. Örneğin, net bilanço aktif 

değeri veya fatura tutarı 100 bin TL, 

kira ödemelerinin net bugünkü değe-

ri 95 bin TL ise, 5 bin TL pozitif fark 

finansal kiralama şirketi tarafından 

amortismana tabi tutulacaktır. Amor-

tisman ayırma işlemi VUK ve ilgili ge-

nel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için 

tespit edilmiş sürelerde yapılacaktır. 

Kiralayanın finansal kiralamaya konu 

iktisadi kıymetin üretimini veya alım 

satımını yapması halinde,  iktisadi 

kıymetin net bilanço aktif değeri ola-

rak rayiç bedeli dikkate alınacaktır. 

Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasın-

daki farkın normal bir satış işlemin-

den elde edilen kar veya zarar olarak 

işleme tabi tutulması gerekmektedir  

(Doyrangöl, 2003).

VUK’un mükerrer 290. maddesinde, 

aktifleştirilen alacak tutarının rees-

konta tabi tutulmasının mümkün ol-

madığı hükme bağlandığından, finan-

sal kiralama konusu iktisadi kıymeti 

kiralayan işletmenin, söz konusu ki-

ralamaya ilişkin olarak aktifleştirdiği 

alacaklarını reeskonta tabi tutmasına 

imkân bulunmamaktadır (Koç, 2004).

Madde hükümleri 01.07.2003 tari-

hinden itibaren yapılacak kiralama 

işlemlerine uygulanmak üzere yayı-

nı tarihinde yürürlüğe gireceğinden, 

finansal kiralama şirketleri 

01.07.2003 tarihinden önce yapılan 

finansal kiralama sözleşmelerindeki 

sabit kıymetler için amortisman ayır-

maya ve yeniden değerleme yapmaya 

devam edecektir.

3. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 

17 KİRALAMA İŞLEMLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Orta ve uzun vadeli yatırımların finansma-

nında alternatif bir finansman modeli ola-

rak kullanılan finansal kiralama işlemlerini 

konu alan standart, ilk olarak, Türkiye Muha-

sebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMU-

DESK) tarafından 01.01.2002 tarihinde “TMS 

17 Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleşti-

rilmesi” adında yayınlanmıştır. Daha sonra 

görevi üstlenen Türkiye Muhasebe Standart-

ları Kurulu (TMSK) tarafından hazırlanan, 

31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap 

dönemlerinde uygulanmak üzere 24.02.2006 

tarih ve 26090 sayılı Resmi Gazete’de yayın-

lanan ve sonraki zamanlarda güncellemeler 

yapılan “TMS 17 Kiralama İşlemleri” Stan-

dardı yürürlüğü girmiştir.

3.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 

Standardın amacı; gerçekleştirilen kiralama 

işlemlerine ilişkin olarak kiracı ve kiraya ve-

ren tarafından uygulanması gereken muha-

sebe politikalarını ve yapılacak açıklamaları 

belirlemektir.1 Standart, aşağıda yer alanlar 

hariç olmak üzere her çeşit kiralama işlemi-

nin muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır:2

Maden, petrol, doğalgaz ve benzeri 

yeniden teşekkülü mümkün olmayan 

kaynakların araştırılması ve kullanıl-

masına ilişkin kiralama işlemleri, 

Sinema filmleri, videokasetler, oyun-

lar, el yazıları, patentler ve telif hak-

ları gibi hak ve ürünlerin lisans an-

laşmaları.

Ancak, standart aşağıda yer alan varlıkların öl-

çülmesinde kullanılmamaktadır:

Kiracıları tarafından yatırım amaçlı 

olarak elde tutulan gayrimenkuller 

1  TMS 17, 1. Paragraf

2  TMS 17, 2. Paragraf



Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 2 Temmuz & Eylül 2016118

(TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul-

ler Standardı kapsamındadır),

Kiraya verenlerin faaliyet kiralaması 

çerçevesinde kiraya verdikleri yatırım 

amaçlı gayrimenkuller (TMS 40 kap-

samındadır),

Kiracıları tarafından finansal kirala-

ma çerçevesinde elde tutulan TMS 41 

Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsa-

mındaki canlı varlıklar, 

Kiraya verenleri tarafından faaliyet ki-

ralaması çerçevesinde kiraya verilen 

TMS 41 kapsamındaki canlı varlıklar.

3.2. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN 

SINIFLANDIRILMASI

Standartta yer alan kiralama işlemleri, ki-

ralanan varlığın mülkiyetine ilişkin risk ve 

yararların kiraya verende ya da kiracıda bu-

lunma derecesine göre sınıflandırılır. sözü 

edilen riskler, atıl kapasiteden veya tekno-

lojik eskimelerden kaynaklanan zarar olası-

lıklarını ve değişen ekonomik koşullar nede-

niyle getirilerde oluşabilecek değişiklikleri 

kapsar. yararlar ise, varlığın yararlı ekono-

mik ömrü içerisinde kârlı bir şekilde işletil-

mesi ve değerinde artış meydana gelmesi 

sonucunda gelir elde edilmesinin beklen-

mesi ya da kalıntı değerinin nakde çevrilme-

sinin beklenmesi şeklinde olabilir.3

Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan 

kaynaklanan risk ve yararların tamamının 

devredildiği kiralamalar, finansal kiralama 

olarak sınıflandırılır. Bir varlığın mülkiyetine 

sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yarar-

ların tamamının devredilmediği kiralamalar 

ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.4

Bir kiralamanın finansal kiralama mı yoksa 

faaliyet kiralaması mı olduğunun tespitin-

de, sözleşmenin şeklinden ziyade işlemin 

özü esas alınır.5 Aşağıda yer alan kriterlerin 

birlikte ya da tek başlarına var oldukları 

kiralama işlemleri finansal kiralama olarak 

3 TMS 17, 7. Paragraf

4 TMS 17, 8. Paragraf

5 TMS Yorum 27 “Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlem-

lerin Özünün Değerlendirilmesi”

kabul edilir:6

Mülkiyetin devri: Kiralama sözleş-

mesinde, kiralanan varlığın mülkiye-

tinin kiralama süresi sonunda veya 

daha önce kiracıya geçeceğinin ön-

görülmesi,

Düşük Fiyata Alma Hakkı: Kiracıya, 

kiralanan varlığı buna ilişkin opsi-

yonun kullanım tarihinde oluşması 

beklenen gerçeğe uygun değerin-

den çok daha düşük bir bedelle satın 

alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, 

kiralama sözleşmesinin başlangıcı 

itibariyle kiracı tarafından bu opsiyo-

nun kullanılacağının beklenmesi,

Ekonomik Ömrünün Büyük Kısmını 

Kapsaması: Mülkiyet kiracıya geç-

meyecek dahi olsa, kira süresinin ki-

ralanan varlığın ekonomik ömrünün 

büyük bir bölümünü kapsaması,

Kira Ödemelerinin Varlığın Gerçeğe 

Uygun Değerine Eşit Olması: Kirala-

ma sözleşmesinin başlangıcı itibariy-

le, asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değerlerinin, en az, kiralanan varlığın 

gerçeğe uygun değerine eşit olması 

ve

Kiralanan Varlığın Özel Bir Yapıda 

Olması: Kiralanan varlığın, üzerinde 

büyük değişiklikler yapılmadığı süre-

ce, sadece kiracı tarafından kullanı-

labilecek özel bir yapıda olması. 

Aşağıda yer alan kriterlerin birlikte veya tek 

başlarına var oldukları durumlar, yine ilgili 

kiralama işleminin finansal kiralama olarak 

nitelendirilmesi sonucunu doğurur:7

Kiracının kiralama işlemini feshet-

mesi durumunda, kiraya verenin fe-

sih işleminden kaynaklanan zararla-

rının kiracı tarafından karşılanması,

Kalıntı değerin gerçeğe uygun değe-

rindeki değişmelerden kaynaklanan 

kazanç ya da kayıpların kiracıya ait 

6 TMS 17, 10. Paragraf

7 TMS 17, 11. Paragraf
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olması (örneğin kiralama süresi so-

nundaki satış gelirlerinin tamamına 

eşit bir kira indirimi şeklinde),

Kiracının, piyasa fiyatının çok daha 

altında bir bedelle bir dönem daha 

kiralamayı sürdürme hakkının bulun-

ması.

Yukarıda belirtilen ilk beş kriterin her biri fi-

nansal kiralama göstergelerinden birisi ola-

rak kabul edilir. Sonraki üç kriter ise finansal 

kiralamayı destekleyici nitelikte unsurlardır. 

Bir kiralama sözleşmesi yukarıda belirtilen 

şartları taşısa da, kiralanan varlığın mül-

kiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm 

risk ve yararların kiralama sözleşmesi ara-

cılığıyla kiracıya devri mümkün değilse, söz 

konusu kiralama faaliyet kiralaması olarak 

sınıflandırılır.8

Standartta, arazi ve binaların kiralama iş-

leminin finansal kiralama mı yoksa faaliyet 

kiralaması mı olduğunun belirlenmesinde, 

arazinin sınırsız bir yararlı ekonomik ömre 

sahip olmasının göz önünde tutulması ge-

rektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda arazinin 

sınırsız bir yararlı ömre sahip olması nede-

niyle mülkiyetinin kiralama süresi sonunda 

kiracıya devredilmeyeceği tahmin edilmekte 

ise bu işlem faaliyet kiralaması olarak kabul 

edilir.

3.3. Kiralama İşlemlerinde Genel Olarak 

TMS 17 ile VUK Düzenlemelerinin 

Karşılaştırılması

TMS 17’ye göre finansal kiralama; bir 

varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynak-

lanan risk ve yararların tamamının devredil-

diği kiralamalardır. VUK’un mükerrer 290/3. 

maddesine göre finansal kiralama ise; kira 

süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya 

devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, 

bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip ol-

maktan kaynaklanan riskler ile yararların 

tamamının veya tamamına yakınının belli bir 

dönemde bedel karşılığı kiracıya bırakılması 

sonucunu doğuran kiralamalar şeklinde ta-

nımlanmıştır ve standarda uyum sağlanmış-

tır.

8 TMS 17, 12. Paragraf

TMS 17’ye göre; maden, petrol, doğalgaz 

ve benzeri, yeniden teşekkülü mümkün ol-

mayan kaynakların araştırılması ve kul-

lanılmasına ilişkin kiralama işlemleri ve 

sinema filmleri, videokasetler, oyunlar, el 

yazıları, patentler ve telif hakları gibi hak 

ve ürünlerin lisans anlaşmaları standart 

dışında bırakılmış, aynı şekilde VUK’a göre 

de; doğal kaynakların araştırılması veya 

kullanılmasına yönelik kiralama sözleşme-

leri ile sinema filmleri, video kayıtları, pa-

tentler, kopyalama hakları gibi kıymetler-

le ilgili lisans sözleşmeleri Mükerrer 290 

ıncı madde kapsamı dışında bırakılmıştır 

ve yine standart düzenlemesiyle uyum söz 

konusudur.

TMS 17’de kiralama işlemleri ile ilgili temel 

konu kiralama işleminin finansal kiralama 

ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırıl-

masıdır. Bir varlığın sahipliğinden kaynakla-

nan risk ve getirilerin tamamının karşı tarafa 

devredildiği kiralamalar finansal kiralama, 

bir varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk 

ve getirilerin tamamının karşı tarafa devre-

dilmediği kiralamalar ise faaliyet kiralaması 

olarak sınıflandırılır. Vergi kanunlarında ise 

faaliyet kiralaması ve satıp geri kiralama iş-

lemleri ile ilgili herhangi başat düzenleme 

yer almamakta olup faaliyet kiralaması ge-

nel hükümlere göre ele alınırken, finansal 

kiralama ile ilgili olarak Vergi Usul Kanu-

nu’nun mükerrer 290. madde düzenlemesi 

yer almaktadır (Akbulut, 2012).

Finansal kiralama işlemlerinin muhasebe-

leştirilmesinde TMS 17 ve Vergi Usul Ka-

nunu’nda yer alan hükümler, özün önceliği 

ilkesini benimsemektedir. Benzer şekilde 

gerek TMS 17’de, gerekse VUK’da elde edi-

len kira geliri veya ödenen kira gideri tahak-

kuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Finansal kiralama uygulamaları açısından 

VUK mük.md.290 düzenlemesinin temel 

olarak muhasebe standartlarından esinleni-

lerek hazırlandığı, bu nedenle özü itibariyle: 

her iki uygulamanın bakış açıları, varlık ve 

borçları değerleme, gelir ve gider yazma ko-

nularında benzer anlayışlara sahip olduğu, 

sadece TMS 17’den ayrı olarak vergi uygu-
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lamasında, vergisel sonuçların herkes adı-

na aynı olması için bazı ilave rezervlere yer 

verildiğini söylemek mümkündür (Akbulut, 

2013).

TMS 17 düzenlemelerinde faaliyet kiralama-

ları için ise; işletmenin kiraya verdiği ya da 

kiraladığı kıymetler ayrı ayrı ele alınmakta, 

gelirin elde edilmesi ya da giderleştirilmesi 

ile kiradaki kıymete ilişkin harcamalar ilgili 

varlığın durumuyla ilişkilendirilmektedir. Bu 

durum açıkça düzenlenmese de vergi uygu-

lamalarında da aynen böyledir. Elde edilen 

kira geliri veya ödenen kira gideri tahakkuk 

esasına göre muhasebeleştirilmekte, yapı-

lan harcamalar özel maliyet olarak kira sü-

resine paralel giderleştirilmektedir. Öte yan-

dan TMS 17 uygulamalarında benimsenen 

“kiralanan varlığı eski hale getirme gider 

karşılığının varlığın maliyetine dâhil edilme-

si” uygulaması, vergi uygulamalarında yer 

almamaktadır (Akbulut, 2012). 

3.4. Kiralama Sözleşmesinin Kiracının

Finansal Tablolarında Gösterilmesi

3.4.1. Finansal Kiralamalar

3.4.1.1. İlk Muhasebeleştirme

Kiracılar, kiralama süresinin başlangıcında 

finansal kiralama işlemini, kiralama sözleş-

mesinin başı itibariyle tespit edilmiş gerçeğe 

uygun değer ya da asgari kira ödemelerinin 

bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden 

bilançolarında varlık ve borç olarak muhase-

beleştirir. Asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin hesaplanmasında kullanılacak 

iskonto oranı; tespit edilebiliyorsa kiralama 

işleminde zımnen yer alan faiz oranı, bunun 

tespit edilememesi durumunda ise, kiracının 

ek borçlanma faiz oranıdır. Kiracının her çe-

şit başlangıç doğrudan maliyetleri ve doğru-

dan finansal kiralama işlemine atfedilebilen 

faaliyetlerine ilişkin maliyetleri varlık olarak 

muhasebeleştirilen tutara eklenir.9 Finansal 

kiralama yoluyla elde edilen varlığın maliyeti 

içinde faiz giderleri yer almamaktadır.  

Kiralama işlemleri ve diğer olaylar, işlem-

lerin hukuki şekillerinin yanı sıra, esasları 

9 TMS 17, 20.ve 24. Paragraf

ve ekonomik özlerine de uygun bir biçimde 

muhasebeleştirilir ve sunulur. Bir kiralama 

sözleşmesinin hukuki şekline göre kiracı, 

kiralama konusu varlığın mülkiyetini hu-

kuken iktisap etmeyecek olabilmesine rağ-

men, finansal kiralama işlemi söz konusu 

olduğunda, anılan işlemin esası ve ekono-

mik özü; kiracının, kiralama konusu varlığın 

kiralama sözleşmesinin başındaki gerçeğe 

uygun değeri ve buna ilişkin diğer finansal 

yükümlülüklere yaklaşan tutarda bir borç 

yükümlülüğü karşılığında, kiralanan varlığı 

yararlı ekonomik ömrünün büyük bir bölü-

münde kullanımından kaynaklanan ekono-

mik yarar elde etmesidir.10

Bu tür kiralama işlemlerinin kiracının fi-

nansal durum tablosunda (bilançosunda) 

gösterilmemesi durumunda, ilgili işletme-

nin ekonomik kaynak ve yükümlülükleri ol-

duğundan az gösterilmiş, dolayısıyla anılan 

işletmenin finansal oranlarında bozulma 

meydana gelmiş olur. Bu nedenle, finansal 

kiralama işlemlerinin kiracının finansal du-

rum tablosuna hem varlık hem de gelecek 

kira tutarlarının ödenme yükümlülüğü şek-

linde yansıtılması gerekir. Kiralama süresi-

nin başlangıcında, kiralama konusu varlık 

ve gelecekteki kira bedelleri, kiracının ilgili 

varlığa ilişkin olarak yaptığı ve aktifleştiril-

mesi gereken başlangıç doğrudan maliyet-

leri hariç olmak üzere, kiracının finansal du-

rum tablosunun varlık ve borç kısmına eşit 

tutarda kaydedilir.11

Kiralanan varlıklara ilişkin borçların, kirala-

nan varlığın bedelinden bir indirim şeklinde 

gösterilmeleri doğru değildir. Borçların fi-

nansal durum tablosunda gösterilmesi açı-

sından kısa ve uzun vadeli olanlar arasında 

bir ayrım yapılmış olması durumunda, aynı 

ayrımın kiralama işlemine ilişkin borçlar 

için de yapılması gerekir.12

10 TMS 17, 21. Paragraf

11 TMS 17, 22. Paragraf

12 TMS 17, 23. Paragraf
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3.4.1.2. Sonraki Ölçümler

Asgari kira ödemeleri; kiracının kiralama 

süresince koşullu kira, hizmet maliyetleri 

ile vergiler gibi kiraya veren tarafından öde-

nen ve kiraya verene tazmin edilenler hariç, 

ödemek zorunda olduğu veya ödemesi ge-

rekebilecek tutardır. Asgari kira ödemeleri; 

finansman giderleri ve mevcut yükümlülük-

lerdeki azalma (borç anapara ödemesi) ola-

rak ayrıştırılır. Finansman giderleri, kalan 

borç tutarlarına sabit bir faiz oranı uygulan-

masını sağlayacak şekilde kiralama süresi 

boyunca her bir döneme dağıtılır. Koşullu 

kiralar, oluştukları dönemde gider olarak 

dikkate alınır.13

Finansal kiralamaya konu olan varlığa 

amortisman ayırma işlemi kiracı tarafından 

gerçekleştirilir. Kiralanan varlığın amortis-

mana tabi tutarı, kiracının mülkiyetinde yer 

alan amortismana tabi varlıklar için uygula-

mış olduğu amortisman yöntemiyle uyumlu 

bir şekilde, ilgili varlığın öngörülen kullanım 

dönemi boyunca her bir hesap dönemine 

sistematik olarak dağıtılır. Söz konusu var-

lığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafın-

dan satın alınacağının kesine yakın olduğu 

durumlarda varlığın tahmini kullanım süresi 

ilgili varlığın yararlı ömrü olup, varlık yararlı 

ömrü itibariyle itfa edilir. Satın alma işlemi-

nin kesine yakın olmaması durumunda ise 

varlık kiralama süresi ile yararlı ömründen 

kısa olanı itibariyle itfa edilir.14

3.4.2. Faaliyet Kiralaması

Faaliyet kiralamasında, başka bir sistema-

tik yaklaşım kiracının beklediği faydanın za-

manlamasını daha iyi yansıtmadıkça, yapılan 

kira ödemeleri doğrusal (eşit) olarak kirala-

ma süresi boyunca gider olarak muhasebe-

leştirilir.15

3.4.3. Kiracı Açısından TMS 17 ile VUK 

Düzenlemelerinin Karşılaştırılması 

Vergi kanunlarında finansal kiralamaya iliş-

13 TMS 17, 25. Paragraf

14 TMS 17, 28. Paragraf

15 TMS 17, 33. Paragraf (Bakınız “ TMS Yorum 15 Faaliyet Kirala-

maları – Teşvikler”)

kin tek ve en önemli düzenleme VUK’daki 

mükerrer 290. maddedir. Söz konusu mad-

de finansal kiralamanın tanımı, ilgili varlığın 

kayda alınması, değerlemesi, gelir boyutu 

gibi pek çok alanını tıpkı TMS 17’de olduğu 

gibi düzenlemiştir. Hatta TMS 17’den esin-

lenildiğini ve ona paralel düzenlemelere yer 

verildiğini söylemek mümkündür (Akbulut, 

2013).

Finansal kiralama işlemleri kiracı tarafın-

dan muhasebeleştirilirken ilk kayıtta varlı-

ğın VUK’a göre rayiç bedeli, TMS 17’ye göre 

ise gerçeğe uygun değeri; “asgari kira öde-

melerinin bugünkü değeri” ile karşılaştırılır. 

VUK mük.md.266’ya göre bir kıymetin rayiç 

bedeli o kıymetin değerleme günündeki nor-

mal alım satım değeridir. TMS 17’de gerçe-

ğe uygun değer ise, bilgili ve istekli alıcıların 

karşılıklı pazarlık ortamında almaya ya da 

satmaya hazır olacağı değerdir. Dolayısıyla 

her iki kavramda alım satım değerini işaret 

etmekte olup aynı uygulamanın farklı bir şe-

kilde ifade edilmesidir (Akbulut, 2012).

VUK açısından finansal kiralama yoluyla ki-

ralanan varlığın maddi olmayan duran var-

lıklarda “260 Haklar” hesabında izlenmesi 

gerekirken, TMS 17’ye göre özün önceliği 

ilkesi gereği maddi duran varlık olarak kay-

dedilmesi gerekmektedir. 

VUK ve TMS 17’de finansal kiralamaya konu 

iktisadi varlık, kiracının aktifinde yer alır ve 

bu varlığa ilişkin amortisman gideri hesap-

lama hakkı kiracıya verilmiştir. Ancak VUK’a 

göre satıldıktan sonra geri kiralanan varlığın 

amortismanının baştan yeniden değerlendi-

rilmesi mümkün iken, TMS 17 uygulaması 

varlığın kalan faydalı ömrünün hiç kesintiye 

uğramamışçasına ele alınmasını gerektirir. 

Diğer yandan TMS 17’de varlığın kiralama 

süresi sonunda kiracı tarafından satın alına-

cağının kesine yakın olduğu durumlarda var-

lık kiralama süresi ile kıyaslanmadan yararlı 

ömrü itibariyle itfa edilirken, satın alma işle-

minin kesine yakın olmaması durumunda il-

gili varlık kiralama süresi ile yararlı ömrün-

den kısa olanı itibariyle itfa edilir. VUK’da ise 

varlığın özellikleri ne olursa olsun ilgili teb-

liğde tabi olduğu amortisman süresine göre 
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itfa edilmektedir. Varlığın ve borcun başlan-

gıç ve sonraki değerlemelerinde TMS 17 ve 

VUK mükerrer 290. madde hükümleri genel 

olarak uyumlu olmakla birlikte TMS 17’de 

katlanılan başlangıç maliyetleri de varlığın 

maliyetine eklenerek muhasebeleştirilirken 

vergi uygulamalarında bir belirleme olmadı-

ğından genel hükümlere göre giderleştiril-

mektedir. Ayrıca TMS 17’de sigorta, bakım 

onarım veya vergi gibi nihai olarak kiracının 

yükümlülüğünde olan masraflar ile koşul-

lu kiranın, asgari kira ödemeleri tutarından 

hariç tutulacağı belirtilmiş iken, VUK mü-

kerrer 290. maddesinde bu konuya ilişkin 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır (Ak-

bulut, 2013).

3.5. Kiralama Sözleşmesinin Kiraya 

Verenin Finansal Tablolarında 

Gösterilmesi

3.5.1. Finansal Kiralamalar

3.5.1.1. İlk Muhasebeleştirme

Kiraya verenler, finansal kiralamaya konu 

edilmiş varlıkları finansal durum tabloların-

da net kiralama yatırımı tutarına eşit tutarda 

bir alacak olarak gösterirler.16 Finansal ki-

ralamada, bir varlığa hukuken sahip olmak-

tan kaynaklanan tüm risk ve yararlar kiraya 

veren tarafından devredildiğinden, kiraya 

verenin alacaklı olduğu kira ödemeleri, ken-

disinin yapmış olduğu yatırım ve diğer hiz-

metlerini karşılamak ve kendisine bir fayda 

sağlamak amacıyla, yatırmış olduğu anapa-

ranın geri dönüşü ve finansman geliri şek-

linde dikkate alınır.17

Başlangıç doğrudan maliyetleri, genelde ki-

raya verenler tarafından üstlenilmekte olup, 

komisyonlar, hukuki masraflar ve dâhili ma-

liyetler gibi kiralama sözleşmesinin müza-

keresi ve tanzimine bağlı olarak ortaya çıkan 

ve bunlara doğrudan atfedilebilen maliyet-

leri içerir. Satış ve pazarlama işlemlerinden 

kaynaklananlar gibi genel giderleri içermez. 

Kiraya verenin üretici ve satıcı olmadığı fi-

nansal kiralama işlemlerinde başlangıç doğ-

rudan maliyetleri, finansal kiralama gelirle-

16  TMS 17, 36. Paragraf

17  TMS 17, 37. Paragraf

rinin başlangıç hesaplamalarına dâhil edilir 

ve kiralama süresi boyunca gelir kaydedile-

cek tutarlardan düşülür. Kiralama işlemin-

de yer alan faiz oranı, başlangıç doğrudan 

maliyetlerini ayrı ayrı dikkate almaya gerek 

kalmaksızın, finansal kiralama gelirlerine 

bunları doğrudan dâhil edecek şekilde tespit 

edilir. Üretici ve satıcı konumdaki kiraya ve-

renler tarafından kiralamanın müzakeresi ve 

düzenlenmesi ile bağlantılı olarak katlanılan 

maliyetler, başlangıç doğrudan maliyetleri-

nin tanımına girmez. Bunun sonucunda, söz 

konusu maliyetler kiralamaya ilişkin net ya-

tırım tutarının tespitinde dikkate alınmaz ve 

finansal kiralama işleminde, normal olarak, 

kiralama süresinin başlangıcında oluşacak 

satış kazancının muhasebeleştirilmesi sıra-

sında gider olarak dikkate alınırlar.18

3.5.1.2. Sonraki Ölçümler

Finansman geliri, kiraya verenin finansal 

kiralama konusu varlığa ilişkin net yatırı-

mındaki sabit bir dönemsel getiri oranını 

yansıtan bir esasa göre muhasebeleştirilir.19 

Kiraya veren, finansman gelirini kiralama 

süresine sistematik ve rasyonel bir biçimde 

dağıtmayı hedefler. Söz konusu gelir dağıtı-

mı işlemi, kiraya verenin finansal kiralamaya 

ilişkin net yatırımına ilişkin sabit dönemsel 

bir getiriyi yansıtacak bir esasa dayanır. Hiz-

metlere ilişkin maliyetler hariç olmak üzere, 

herhangi bir döneme ilişkin kira ödemeleri, 

anaparayı ve kazanılmamış finansman geli-

rini azaltmak üzere brüt kiralama yatırımı-

nın tespitinde dikkate alınır.20

Kiraya verenin kiralama işlemindeki brüt 

yatırımını hesaplamada kullanılan tahmini 

garanti edilmemiş kalıntı değerler, sürek-

li olarak gözden geçirilir. Tahmini garanti 

edilmemiş kalıntı değerde eksilme olması 

durumunda, gelirlerin kiralama süresine 

dağılımı yeniden gözden geçirilir ve tahak-

kuk ettirilmiş tutarlarda meydana gelen ek-

silmeler derhal muhasebeleştirir.21

18  TMS 17, 38. Paragraf

19  TMS 17, 39. Paragraf

20  TMS 17, 40. Paragraf

21  TMS 17, 41. Paragraf
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Üretici veya satıcı konumdaki kiraya verenler, 

satış kâr veya zararlarını, ilgili dönemde 

kesin satışlarında uygulamış oldukları 

yöntem çerçevesinde muhasebeleştirir. 

Kasıtlı olarak düşük faiz oranlarının 

kararlaştırılması durumunda, satış kârları 

piyasa faiz oranının uygulanması durumunda 

oluşacak tutarlarla sınırlandırılır. Üretici veya 

satıcı konumdaki kiraya verenler tarafından 

kiralamanın müzakere ve düzenlenmesi ile 

bağlantılı olarak katlanılan maliyetler satış 

kârının muhasebeleştirilmesi esnasında 

gider olarak dikkate alınır.22

Üretici ve satıcılar, genel olarak müşterilerine 

bir varlığı “satın alma” veya “kiralama” 

seçeneğini sunmaktadırlar. Bir varlığın 

üretici veya satıcılar tarafından finansal ki-

ralama yoluyla kiralanması durumunda; 

kiralanan varlığın normal satış fiyatına eşit 

tutarda kâr veya zarar ile kiralama süresince 

elde edilecek finansman geliri olmak üzere 

iki farklı gelir oluşmaktadır.23

Herhangi bir üretici ya da satıcı konumdaki 

kiraya veren tarafından, kiralama süresinin 

başında finansal tablolara yansıtılacak satış 

gelirleri, ilgili varlığın gerçeğe uygun değe-

ri ya da bu değerin altında olması koşuluyla 

piyasa faiz oranının kullanılması durumunda 

hesaplanan ve kiraya veren tarafından elde 

edilecek asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değeridir. Kiralama süresinin başlangıcı iti-

bariyle muhasebeleştirilecek satış maliyeti, 

kiralanan varlığın maliyetinden veya fark-

lı ise defter değerinden, garanti edilmemiş 

kalıntı değerin çıkarılması sonucunda bulu-

nacak tutardır. İşletmenin kesin satışları için 

uygulamış olduğu yönteme göre bulunan ve 

satış geliri ile satış maliyeti arasındaki farkı 

oluşturan tutar satış kârıdır.24

Üretici ya da satıcı konumdaki kiraya verenler 

tarafından müşteri çekmek amacıyla 

gerçekçi olmayacak derecede düşük faiz 

oranı kullanılması, satış tarihi itibariyle elde 

edilecek toplam gelirin normalden fazla bir 

kısmının gelir olarak muhasebeleştirilme-

22 TMS 17, 42. Paragraf

23 TMS 17, 43. Paragraf

24 TMS 17, 44. Paragraf

sine neden olacaktır. Bu türden düşük faiz 

oranlarının belirlendiği durumlarda satış 

kârı, piyasa faiz oranlarının uygulanması so-

nucunda bulunacak tutarla sınırlandırılır.25

Üretici ya da satıcı konumdaki kiraya 

verenlerce finansal kiralamanın müzakere 

edilmesi ve düzenlenmesi ile bağlantılı 

olarak gerçekleştirilen maliyetler, kiralama 

süresinin başlangıcında gider olarak muha-

sebeleştirilir. Çünkü söz konusu maliyetler 

ilgili üretici ve satıcının satış kârıyla ilgilidir.26

3.5.2. Faaliyet Kiralaması

Kiraya verenler, faaliyet kiralamasına konu 

olan varlıkları niteliğine göre finansal du-

rum tablolarında gösterir.27 Faaliyet kirala-

masından kaynaklanan kira geliri (kiralama 

konusu varlıkların bakımı ve sigortalanması 

gibi hizmetler karşılığında elde edilen gelir-

ler hariç olmak üzere), kiraya konu varlıktan 

elde edilen faydadaki azalmanın zamanla-

masını daha iyi yansıtan başka bir sistema-

tik yöntem var olmadıkça, kiralama süresi 

boyunca doğrusal yöntem uygulanmak su-

retiyle gelir olarak muhasebeleştirilir.28 Kira 

gelirinin elde edilmesinde katlanılan ma-

liyetler, amortismanlar dahil olmak üzere, 

gider olarak muhasebeleştirilir.29 

Kiracılar tarafından herhangi bir faaliyet ki-

ralamasının müzakere edilmesi ve düzen-

lenmesi için katlanılan başlangıç doğrudan 

maliyetleri, kiralanan varlığın defter değeri-

ne eklenir ve kiralama geliriyle aynı şekilde 

kiralama süresi boyunca gider olarak muha-

sebeleştirilir.30

Amortismana tabi varlıklara ilişkin amortis-

man politikası, kiraya verenin benzer varlık-

lar için uygulamakta olduğu normal amor-

tisman politikasıyla uyumlu olarak uygulanır 

ve söz konusu amortisman TMS 16 ve TMS 

25 TMS 17, 45. Paragraf

26 TMS 17, 46. Paragraf

27 TMS 17, 49. Paragraf

28 TMS 17, 50. Paragraf

(Bakınız “ TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler”)

29 TMS 17, 51. Paragraf

30 TMS 17, 52. Paragraf
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38 ile uyumlu bir şekilde hesaplanır.31 Bir 

işletme, kiralanan varlıkta değer düşüklüğü 

meydana gelip gelmediğinin değerlendiril-

mesinde ise TMS 36’yı uygular.32

Kiraya verenin, kiralama konusu varlığın 

üreticisi veya satıcısı konumunda bulunduğu 

bir kiralamada, kiraya veren, söz konusu iş-

lem satışa eşit olmadığından, faaliyet kirala-

masına ilişkin olarak herhangi bir satış kârı 

muhasebeleştirmez.33

3.5.3. Kiraya Veren Açısından TMS 17 ile 

VUK Düzenlemelerinin Karşılaştırılması 

Kiraya verenler açısından VUK ve TMS 17 

uygulamalarının genel itibariyle birbiriyle 

uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. 

Bununla birlikte VUK GT 319 kiraya verenle-

re ilişkin 5. maddede yer alan ‘‘Kiralayan şir-

ketler tarafından iktisadi kıymetin satın alın-

masında Türk Lirası veya döviz cinsinden kredi 

kullanılmış ise ilk yıl için ödenen kur farkları ve 

faiz giderlerinin sözleşme yapılmasından önce 

kıymetin maliyetine ilave edilebilecek olması 

halinde maliyete ilave edilecek, aksi halde ve 

diğer yıllarda ise gider kaydedilecektir.” ifadesi 

TMS 17 uygulamasına uygun değildir. Çünkü 

Standart uyarınca borçlanma giderlerinin 

tamamı oluştuklarında gider yazılacaklar-

dır. Maddede önceden alınmış duran varlı-

ğın alımıyla ilgili bir finansman gideri varsa 

aktifleştirildiği yılın sonuna kadarki giderinin 

onun maliyetine dahil edilip (sözleşme yapıl-

madan önceye ait olduğu için), üzerinden o 

şekilde amortisman ayrılması gerektiği ele 

alınmaktadır. Esasında bu düzenleme VUK 

GT 163 düzenlemesiyle paralellik göster-

mektedir (Akbulut , 2013).

VUK mük.md.290 birinci fıkra dördüncü 

bendine göre; “Kiralayanın finansal kiralama-

ya konu iktisadî kıymetin üretimini veya alım 

satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net 

bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate 

alınır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki 

fark, normal bir satış işleminden elde edilen 

kâr veya zarar olarak işleme tâbi tutulur.” Bir 

31  TMS 17, 53. Paragraf

32  TMS 17, 54. Paragraf

33  TMS 17, 55. Paragraf

kıymetin “rayiç bedeli” o kıymetin değerle-

me günündeki normal alım satım değeri 

(VUK mük.md.266) olduğuna göre, muhase-

be standartlarında ifadesini bulan “bilgili ve 

istekli alıcıların karşılıklı pazarlık ortamında 

almaya ya da satmaya hazır olacağı değer 

(gerçeğe uygun değer)” de aynı uygulamanın 

başka şekilde ifade edilmesidir. Bu nedenle 

eğer varlık TMS 17 uyarınca gerçeğe uygun 

değerinden satış karına konu edilirse VUK 

ile TMS 17 ayrımı olmayacak, ancak eğer 

imal edilen ya da satımı yapılan varlık satış 

değeri olarak TMS 17 uyarınca “asgari kira 

ödemelerinin bugünkü değeri” olarak işleme 

tabi tutulacaksa ticari kar-mali kar farklılığı 

ortaya çıkacaktır (Akbulut, 2012).

VUK’da faiz gelirleri kısa dönem ve uzun dö-

nem ayrımı yapılarak ayrı ayrı gösterilirken, 

TMS 17’de böyle bir ayrıştırma yapılmamak-

tadır.

Son olarak TMS 17’de, kiraya verenin ki-

ralanan varlıkla ilgili kiralamayı etkileyen 

bazı giderlere katlanması durumunda söz 

konusu tutarın, kira tutarının ve süresinin 

tamamının dikkate alınarak muhasebeleş-

tirilmesi ve giderleştirilmesi gerekirken, bu 

uygulamaya ilişkin VUK’da açık bir hüküm 

bulunmamaktadır.

Yapılan tüm bu açıklamalar ışığında kirala-

ma işlemlerinin TMS 17 kapsamında muha-

sebeleştirilmesi aşağıdaki şekilde özetlen-

miştir (Boyraz, 2011).
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Şekil 1: TMS 17’ye Göre Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

4. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

4.1. Finansal Kiralama İşlemlerinde 

Kullanılan Hesaplar

Maliye Bakanlığı tarafından finansal kirala-

ma işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde 

kullanılacak hesapları açıklamak amacıyla 

31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi Ga-

zete’de 11 sıra numaralı “Muhasebe Siste-

mi Uygulama Genel Tebliği” yayınlanmıştır. 

İlgili tebliğde finansal kiralama işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesinde kullanılabilecek, 

Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan mev-

cut hesapların yanına yeni hesaplar ilave 

edilmiştir. Söz konusu tebliğde yer verilen 

finansal kiralama işlemlerinde kullanılabi-

lecek hesaplar şunlardır:

120/220 Alıcılar Hesabı: Finansal kiralama 

işlemlerinden doğan senetsiz alacakların 

izlendiği hesaptır.

121/221 Alacak Senetleri Hesabı: Finansal ki-

ralama işlemlerinden doğan senetli alacak-

ların izlendiği hesaptır.

124/224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz 

Gelirleri Hesabı (-): Finansal kiralamanın ya-

pıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan 

alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü de-

ğeri arasındaki farkı gösteren henüz kaza-

nılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin 

izlendiği hesaptır.

301/401 Finansal Kiralama İşlemlerinden 

Borçlar Hesabı: Kiracıların finansal kiralama 

yapanlara olan finansal kiralamadan kay-

naklanan borçlarının izlendiği hesaptır.

302/402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç-

lanma Maliyetleri Hesabı (-): Finansal kira-

lamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemle-

rinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa 

ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri 

arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş 

finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin 

izlendiği hesaptır.

Bu sayılan hesapları finansal kiralama söz-

leşmesine taraf olan, finansal kiralama 

şirketi dışındaki işletmelerin kullanmaları 

gerekmektedir. Finansal kiralama şirket-

leri ise; BDDK tarafından, 17.05.2007 tarih 

ve 26525 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finans-

man Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen 

Hesap Planı ve İzahnamesi İle Kamuya Açık-

lanacak Finansal Tabloların Biçimi ve İçeriği 

Hakkında Tebliğ” de yer alan hesapları kul-

lanacaklardır.
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4.2. Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Örnek Uygulama

X Finansal Kiralama A.Ş. rayiç bedeli 500.000 TL olan bir iş makinesini 500.000 TL’ye satın 

almıştır. Bu makineyi 5 yıl sonra 1 TL bedel ile kiracıya devredecektir. Makinenin ekonomik 

ömrü 8 yıl, kalıntı değeri ise sıfırdır. VUK’a göre makinenin faydalı ömrü ise 10 yıldır. Kirala-

ma işlemindeki faiz oranı yıllık % 20’dir. Finansal kiralama sözleşmesi 01.01.2015 tarihinde 

imzalanmış ve makine aynı gün Y A.Ş.’ye teslim edilmiştir. Makinenin gerçeğe uygun değeri 

ve asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri 500.000 TL’dir (KDV ihmal edilmiştir).

4.2.1. Aylık Taksit Tutarının Hesaplanması

4.2.2. Aylık Taksit Tutarının Faiz ve Anapara Olarak Ayrıştırılması ve Finansal Kiralama 

Taksitlendirme Tablosunun Oluşturulması

Aylık Taksit Tutarı = 13.246 TL

Taksit Sayısı = 60

Ödenecek Toplam Kira Tutarı = 794.614 TL

Ödenecek Anapara Tutarı = 500.000 TL 

Ödenecek Faiz Tutarı = 294.614 TL



Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 2 Temmuz & Eylül 2016 127

Tablo 1. Finansal Kiralama Taksitlendirme Tablosu

Aylık Faiz Oranı 0,016666
Finansal

Kiralama Tutarı
500.000 TL

Taksit Dönemi Kira Tutarı Faiz Anapara Kalan Anapara

2015/1 13.246 TL 8.333 TL 4.913 TL 495.087 TL

2015/2 13.246 TL 8.251 TL 4.995 TL 490.092 TL

2015/3 13.246 TL 8.168 TL 5.078 TL 485.014 TL

2015/4 13.246 TL 8.083 TL 5.163 TL 479.851 TL

2015/5 13.246 TL 7.997 TL 5.249 TL 474.602 TL

2015/6 13.246 TL 7.910 TL 5.336 TL 469.266 TL

2015/7 13.246 TL 7.821 TL 5.425 TL 463.841 TL

2015/8 13.246 TL 7.730 TL 5.516 TL 458.325 TL

2015/9 13.246 TL 7.638 TL 5.608 TL 452.717 TL

2015/10 13.246 TL 7.545 TL 5.701 TL 447.016 TL

2015/11 13.246 TL 7.450 TL 5.796 TL 441.220 TL

2015/12 13.246 TL 7.353 TL 5.893 TL 435.327 TL

2015 Toplam 158.952 TL 94.279 TL 64.673 TL

2016/1 13.246 TL 7.255 TL 5.991 TL 429.336 TL

2016/2 13.246 TL 7.155 TL 6.091 TL 423.245 TL

2016/3 13.246 TL 7.054 TL 6.192 TL 417.053 TL

2016/4 13.246 TL 6.951 TL 6.295 TL 410.758 TL

2016/5 13.246 TL 6.846 TL 6.400 TL 404.358 TL

2016/6 13.246 TL 6.739 TL 6.507 TL 397.851 TL

2016/7 13.246 TL 6.631 TL 6.615 TL 391.236 TL

2016/8 13.246 TL 6.520 TL 6.726 TL 384.510 TL

2016/9 13.246 TL 6.408 TL 6.838 TL 377.672 TL

2016/10 13.246 TL 6.294 TL 6.952 TL 370.720 TL

2016/11 13.246 TL 6.178 TL 7.068 TL 363.652 TL

2016/12 13.246 TL 6.061 TL 7.185 TL 356.467 TL

2016 Toplam 158.952 TL 80.092 TL 78.860 TL

2017/1 13.246 TL 5.941 TL 7.305 TL 349.162 TL

2017/2 13.246 TL 5.819 TL 7.427 TL 341.735 TL

2017/3 13.246 TL 5.695 TL 7.551 TL 334.184 TL

2017/4 13.246 TL 5.570 TL 7.676 TL 326.508 TL

2017/5 13.246 TL 5.442 TL 7.804 TL 318.704 TL

2017/6 13.246 TL 5.313 TL 7.934 TL 310.770 TL

2017/7 13.246 TL 5.179 TL 8.067 TL 302.703 TL

2017/8 13.246 TL 5.045 TL 8.201 TL 294.502 TL

2017/9 13.246 TL 4.908 TL 8.338 TL 286.164 TL

2017/10 13.246 TL 4.769 TL 8.477 TL 277.687 TL

2017/11 13.246 TL 4.628 TL 8.618 TL 269.069 TL

2017/12 13.246 TL 4.484 TL 8.762 TL 260.307 TL

2017 Toplam 158.952 TL 62.793 TL 96.160 TL

2018/1 13.246 TL 4.338 TL 8.908 TL 251.399 TL
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2018/2 13.246 TL 4.190 TL 9.056 TL 242.343 TL

2018/3 13.246 TL 4.039 TL 9.207 TL 233.136 TL

2018/4 13.246 TL 3.885 TL 9.361 TL 223.775 TL

2018/5 13.246 TL 3.729 TL 9.517 TL 214.258 TL

2018/6 13.246 TL 3.571 TL 9.675 TL 204.583 TL

2018/7 13.246 TL 3.410 TL 9.836 TL 194.747 TL

2018/8 13.246 TL 3.246 TL 10.000 TL 184.747 TL

2018/9 13.246 TL 3.078 TL 10.167 TL 174.580 TL

2018/10 13.246 TL 2.910 TL 10.336 TL 164.244 TL

2018/11 13.246 TL 2.737 TL 10.509 TL 153.735 TL

2018/12 13.246 TL 2.562 TL 10.684 TL 143.051 TL

2018 Toplam 158.952 TL 41.695 TL 117.256 TL

2019/1 13.246 TL 2.384 TL 10.862 TL 132.189 TL

2019/2 13.246 TL 2.203 TL 11.043 TL 121.146 TL

2019/3 13.246 TL 2.019 TL 11.227 TL 109.919 TL

2019/4 13.246 TL 1.832 TL 11.414 TL 98.505 TL

2019/5 13.246 TL 1.642 TL 11.604 TL 86.901 TL

2019/6 13.246 TL 1.448 TL 11.798 TL 75.103 TL

2019/7 13.246 TL 1.252 TL 11.994 TL 63.109 TL

2019/8 13.246 TL 1.052 TL 12.194 TL 50.915 TL

2019/9 13.246 TL 849 TL 12.397 TL 38.518 TL

2019/10 13.246 TL 642 TL 12.604 TL 25.914 TL

2019/11 13.246 TL 432 TL 12.814 TL 13.100 TL

2019/12 13.100 TL 0 TL 13.100 TL 0 TL

2019 Toplam 158.806 TL 15.755 TL 143.051 TL

Devir 1 TL 1 TL

Genel Toplam 794.614 TL 294.614 TL 500.000 TL

4.2.3. Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Muhasebe İşlemleri

Kiralama işleminde dönemsel olarak ödenecek tutarlar aşağıdaki gibidir;

Tablo 2. Dönemsel Taksit, Faiz ve Anapara Tutarları

Bugünkü

Değer

Faiz Tutarı Ödemeler Ana Para

Tutarı

Dönem Sonu

Değeri

Tarih

500.000 TL 94.279 TL 158.952 TL 64.673 TL 435.327 TL 31.12.2015

435.327 TL 80.092 TL 158.952 TL 78.860 TL 356.467 TL 31.12.2016

356.467 TL 62.793 TL 158.952 TL 96.160 TL 260.307 TL 31.12.2017

260.307 TL 41.695 TL 158.952 TL 117.256 TL 143.051 TL 31.12.2018

143.051 TL 15.755 TL 158.806 TL 143.051 TL 1 TL 31.12.2019

TOPLAM 294.614 TL 794.614 TL 500.000 TL
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4.2.3.1. Kiracı Açısından Yapılacak Olan Muhasebe Kayıtları 

a) Vergi Mevzuatı Açısından Hesaplama ve Muhasebeleştirme:

01.01.2015 Makinenin başlangıç bedeli 500.000 TL

2015 Ödeme Tutarı 158.952 TL

2015 Faiz Tutarı (-)                                                94.279 TL

2015 Ödemenin anapara tutarı                           64.673 TL

2015 Makine amortisman tutarı (-) 50.000 TL (500.000/10)

Finansal kiralama ile alınan makinenin muhasebeleştirilmesi34

      01.01.2015 

  260 HAKLAR                                                                                       500.000

 Finansal Kiralamadan Haklar 

  302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GİDERİ                     94.279

  402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GİDERİ                      200.335

 301 FİNANSAL KİR. İŞL. BORÇLAR                        158.952

                                                401 FİNANSAL KİR. İŞL. BORÇLAR                         635.662

   /

          2015/01 Taksit dönemine ilişkin kira ödemesinin muhasebeleştirilmesi

                       01.01.2015 

  301 FİNANSAL KİRALAMA İŞL. BORÇLAR                                           13.246

                                            102 BANKALAR                                                                13.246

                                /

2015/01 Taksit dönemine ilişkin faiz giderinin muhasebeleştirilmesi

                      01.01.2015 

  780 FİNANSMAN GİDERİ                                                                        8.333

                                           302 ERTELENMİŞ FİN. KİR. FAİZ GİDERİ         8.333

                                                           / 

34 Örnek uygulamada asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri ile rayiç bedel aynı olduğundan, makinenin ilk kayda alınması 500.000 TL 

üzerinden olacaktır.
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2015/02 Taksit dönemine ilişkin kira ödemesinin muhasebeleştirilmesi

                         01.02.2015 

              301 FİNANSAL KİRALAMA İŞL. BORÇLAR                                     13.246   

                                                                        102 BANKALAR                                      13.246

                                /

2015/02 Taksit dönemine ilişkin faiz giderinin muhasebeleştirilmesi

                         01.02.2015 

              780 FİNANSMAN GİDERİ                                                                  8.251

                                            302 ERTELENMİŞ FİN. KİR. FAİZ GİDERİ           8.251

                                            /

*İzleyen aylarda da taksit ödemelerinin kaydı aynı şekilde yapılacaktır.

2015 dönem sonu itibariyle ilgili hesapların uzun vadeden kısa vadeye aktarılması 

aşağıdaki şekilde yapılır;

          Kiralama konusu borçların ve faizlerin kısa vadeye aktarılması 

                         31.12.2015 

             401 FİNANSAL KİR. İŞL. BORÇLAR                                                158.952

             302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. FAİZ GİDERİ                             80.092

                                       301 FİNANSAL KİR. İŞL. BORÇLAR                                158.952

                                             402 ERTELENMİŞ FİN. KİR. FAİZ GİDERİ                       80.092

               /

2015 dönem sonu itibariyle ilgili amortisman işlemine ilişkin kayıtlar aşağıdaki gibi-

dir;

            Finansal kiralama ile alınan makinenin amortisman kaydı

                         31.12.2015 

             730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                                     50.000

                          Finansal Kiralama makine amortismanı (500.000/10)

                                        268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                     50.000

                                              Fin. Kir. Makine Amortismanı

                                            /
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*İzleyen yıllarda da taksit ödemeleri ve amortisman kaydı 2015 yılı kayıtları gibi yapılacaktır.

Kiralama Konusu Malın Devir Alınması:

Kiralama konusu malın devir alınması ve bedelinin ödenmesi

                         31.12.2019 

  301 FİNANSAL KİR. İŞL. BORÇLAR                                                                1

                                                         102 BANKALAR                                                      1  

                                                /

Kiralama konusu varlığın 260 Haklar hesabından 253 Tesis Makine ve Cihazlar hesabına 

aktarılması 

                         31.12.2019 

  253 TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR                                                              500.000

                                                         260 HAKLAR                                                      500.000 

                                                                   Finansal Kiralamadan Haklar

                                            /

Birikmiş Amortisman Tutarının 268 nolu hesaptan 257 nolu hesaba aktarılması

                         31.12.2019 

  268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                                250.000

                                                    257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                        250.000  

                                            /

b) TMS 17 Açısından Hesaplama ve Muhasebeleştirme:

01.01.2015 Makinenin bedeli 500.000 TL

2015 Ödeme Tutarı 158.952 TL

2015 Faiz Tutarı (-) 94.279 TL

2015 Ödemenin anapara tutarı 64.673 TL

2015 Makine amortisman tutarı35(-)

(TMS 16 – 500.000/8)

62.500 TL

35 Varlığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafından satın alınacağı kesine yakın olduğu için varlık yararlı ömrüne göre itfa edilecektir. 

(TMS 17 paragraf 27,28)
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Finansal kiralama ile alınan makinenin muhasebeleştirilmes36

                       01.01.2015 

  MADDİ DURAN VARLIKLAR                                                                        500.000

 İş Makinesi 

  ERTELENEN FAİZ GİDERİ                                                                           294.614

 İş Makinesi

  BORÇLAR                                                                                                794.614

                          Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

             /

           2015/01 Taksit dönemine ilişkin kira ödemesinin muhasebeleştirilmesi

                       01.01.2015 

  BORÇLAR                                                                                                       13.246   

                                                          BANKALAR                                               13.246

                               /

           2015/01 Taksit dönemine ilişkin faiz giderinin muhasebeleştirilmesi

                        01.01.2015 

  FAİZ GİDERİ                                                                                           8.333

   Finansal Kiralama Faiz Gideri

                                                      ERTELENEN FAİZ GİDERİ             8.333

                                           /

*İzleyen aylarda da taksit ve faiz ödemeleri yukarıdaki şekilde yapılacaktır.

           2015/12 Taksit dönemine ilişkin kira ödemesinin muhasebeleştirilmesi

                       01.12.2015 

  BORÇLAR                                                                                                       13.246   

                                                                         BANKALAR                                             13.246

                               /

36 Örnek uygulamada asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri ile gerçeğe uygun değer aynı olduğundan, makinenin ilk kayda alınması 

500.000 TL üzerinden olacaktır.

2.500
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            2015/12 Taksit dönemine ilişkin faiz giderinin muhasebeleştirilmesi

                      . 01.12.2015 

  FAİZ GİDERİ                                                                                                    7.353

      Finansal Kiralama Faiz Gideri

                                                        ERTELENEN FAİZ GİDERİ              7.353

                                           /

2015 dönem sonu itibariyle ilgili amortisman işlemine ilişkin kayıtlar aşağıdaki gibidir;

           Finansal kiralama ile alınan makinenin amortisman kaydı

                        31.12.2015 

  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                                                        62.500

                 İş Makinesi Amortismanı (500.000/8)

  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (12.500%2037)                                                                           

                 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                       62.500

                       İş Makinesi

                 ERTELENEN VERGİ GELİR ETKİSİ                                2.500

                                           /

*İzleyen yıllarda da taksit ödemeleri ve amortisman kaydı 2015 yılı kayıtları gibi yapılacaktır.

Yukarıdaki örnek uygulamadan da anlaşılacağı üzere kiracı açısından TMS 17 ile VUK dü-

zenlemeleri genel itibariyle birbiriyle uyumludur. Ancak vergisel düzenlemelere göre kiracı 

kiralamaya konu iktisadi kıymeti 260 Haklar hesabında izlemektedir ve bu durum finansal 

raporlama açısından çok da açıklayıcı olmamaktadır. TMS 17 açısından ise iktisadi kıymetin, 

maddi duran varlık olduğu ve sahipliğinin kiracıda bulunduğu göz önünde bulundurularak 

25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda izlenmesi gerekmektedir. Çünkü bu varlık her ne 

kadar satın alınmamış da olsa özün önceliği ilkesi gereği maddi duran varlıktır ve 25 grubu 

hesaplarda izlenmelidir. Ayrıca amortisman hesaplamalarında da farklılık ortaya çıkmıştır. 

Şöyle ki; TMS 17’de varlığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafından satın alınacağının ke-

sine yakın olduğu durumlarda varlık yararlı ömrü itibariyle itfa edilirken, satın alma işlemi-

nin kesine yakın olmaması durumunda ilgili varlık kiralama süresi ile yararlı ömründen kısa 

olanı itibariyle itfa edilmektedir. VUK’da ise varlığın özellikleri ne olursa olsun ilgili tebliğde 

tabi olduğu amortisman süresine göre itfa edilmektedir. Bunların dışında TMS 17 ile VUK 

uygulamaları arasında belirgin bir anlayış farkı tespit edilmemiştir.

37  Vergi oranı %20 olarak kabul edilmiştir.
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4.2.3.2. Kiraya Veren Açısından Yapılacak Olan Muhasebe Kayıtları

01.01.2015 Asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri 500.000 TL

Toplam anapara tutarı 500.000 TL

Toplam faiz tutarı  294.614 TL 

Toplam alacak tutarı (Anapara + faiz) 794.614 TL

Satılan makinenin devir maliyeti 500.000 TL

31.12.2015 Tahsilât tutarı 158.952 TL

31.12.2015 Makine bedeli tahsilâtı 64.673 TL

31.12.2015 Faiz geliri (+) 94.279 TL

a) Vergi Mevzuatı Açısından Muhasebeleştirme:

Uygulamaya ilişkin yapılacak olan muhasebe kayıtlarında, BDDK tarafından yayınlanan Fi-

nansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak TDHP’de yer alan he-

saplar kullanılacaktır.

            Finansal kiralama konusu makinenin satın alınmasının muhasebeleştirilmesi

                       01.01.2015 

  226 FİNANSAL KİRALAMA KONUSU YATIRIMLAR                                   500.000

                                                      390 MUHTELİF BORÇLAR                        500.000

                              /

            Satıcıya borcun ödenmesi

                       01.01.2015 

  390 MUHTELİF BORÇLAR                                                                           500.000

                 022 BANKALAR                                              500.000

                                          /

            Finansal kiralama ile satılan makinenin muhasebeleştirilmesi

                       01.01.2015 

  150 00 0 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI                                           794.614

                         226 KİRALAMA KONUSU YAPIL. OL. YATIRIMLAR                            500.000

                         150 01 KAZANILMAMIŞ FİN.  KİR. GELİRLERİ                                  294.614

                                                         /
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            2015/01 Taksitin Faturalanması

                       01.01.2015 

  150 00 1 FATURALANMAMIŞ FİN. KİR. ALACAKLARI                               13.246

  150 01 KAZANILMAMIŞ FİN. KİR. ALACAKLARI                                          8.333

            150 00 0 FİNANSAL KİR. ALACAKLARI                            13.246

                                             582 00 FİNANSAL KİR. GELİRLERİ                                    8.333

                        /    

            2015/01 Taksitin Müşteri Tarafından Bankaya Yatırılması

                       01.01.2015 

   022 BANKALAR                                                                          13.246

     150 00 1 FATURALANMAMIŞ FİNANSAL KİR. ALACAK.                                         13.246

          /

            2015/02 Taksitin Faturalanması

                       01.02.2015 

 150 00 1 FATURALANMAMIŞ FİN. KİR. ALACAKLARI                                 13.246

 150 01 KAZANILMAMIŞ FİN. KİR. ALACAKLARI                                            8.251

            150 00 0 FİNANSAL KİR. ALACAKLARI                            13.246

                                             582 00 FİNANSAL KİR. GELİRLERİ                                    8.251

                       /

            2015/02 Taksitin Müşteri Tarafından Bankaya Yatırılması

                       01.02.2015 

  022 BANKALAR                                                                                             13.246

       150 00 1 FATURALANMAMIŞ FİNANSAL KİR. ALACAK.                                       13.246

           /

*İzleyen aylarda ve yıllarda da taksit ödemelerine ilişkin kayıtlar yukarıdaki gibi yapılacaktır.
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59. Taksitin Faturalandırılması:

           2019/11 Taksitin Faturalanması

                        01.11.2019 

  150 00 1 FATURALANMAMIŞ FİN. KİR. ALACAKLARI                                13.246

  150 01 KAZANILMAMIŞ FİN. KİR. ALACAKLARI                                              432

            150 00 0 FİNANSAL KİR. ALACAKLARI                             13.246

                                                 582 00 FİNANSAL KİR. GELİRLERİ                                   432

                        /

           2019/11 Taksitin Müşteri Tarafından Bankaya Yatırılması

                        01.11.2019  

  022 BANKALAR                                                                                              13.246

      150 00 1 FATURALANMAMIŞ FİNANSAL KİR. ALACAK.                                        13.246

           /

60. Taksitin Faturalandırılması:

           2019/12 Taksitin Faturalanması

                        01.12.2019  

  150 00 1 FATURALANMAMIŞ FİN. KİR. ALACAKLARI                                 13.100

                       150 00 0 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI                                      13.100

           /

           2019/12 Taksitin Müşteri Tarafından Bankaya Yatırılması

                        01.12.2019  

  022 BANKALAR                                                                                               13.100

                                150 00 1 FATURALANMAMIŞ FİN. KİR. ALACAK.                     13.100

           /
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Kiralanan Malın Mülkiyetinin Kiracıya Devri:

Malın mülkiyetinin kiracıya devredilmesi

                       01.12.2019  

  150 01 3 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR                                      1

                                      790.99 DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER                                               1

          /

            Devir bedelinin kiracı tarafından bankaya yatırılması

                       01.12.2019  

  022 BANKALAR                                                                                1

                                150 01 3 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAK.                            1

          /

b) TMS 17 Açısından Muhasebeleştirme:

Finansal kiralama ile satılan makinenin muhasebeleştirilmesi

                       01.01.2015 

  ALACAKLAR                                                                                                 794.614

                 Finansal Kiralama Alacakları

  SATILAN MAKİNE MALİYETİ                                                                       500.000

                                                             STOKLAR                                                           500.000

                                  YURTİÇİ SATIŞLAR                                           500.000

                                  ERTELENEN FAİZ GELİRLERİ                   294.614

                                          /

           2015/01 Finansal kiralama tahakkuku

                       01.01.2015  

  ERTELENEN FAİZ GELİRLERİ                                                                      8.333 

                                         FAİZ GELİRLERİ                      8.333

          /
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2015/01Finansal kiralama kira tahsilâtının muhasebeleştirilmesi

                       01.01.2015  

  BANKALAR                                                                                                    13.246

                                                                 ALACAKLAR                     13.246

          /

            2015/02 Finansal kiralama tahakkuku

                       01.02.2015  

  ERTELENEN FAİZ GELİRLERİ                                                                       8.251

                                           FAİZ GELİRLERİ                      8.251

          /

            2015/02 Finansal kiralama kira tahsilâtının muhasebeleştirilmesi

                       01.02.2015  

  BANKALAR                                                                                                   13.246

                                                                 ALACAKLAR                    13.246

          /

*İzleyen aylarda ve yıllarda aynı şekilde muhasebeleştirme yapılır.

Kiralanan Malın Mülkiyetinin Kiracıya Devri:

            Malın mülkiyetinin kiracıya devredilmesi

                       01.12.2019  

  BANKALAR                                                                                                        1

                                                                 ALACAKLAR                           1

                     Finansal Kiralama Alacakları

                                                         /

Yukarıdaki örnek uygulamada görüldüğü üzere kiraya veren açısından da TMS 17 ile VUK 

düzenlemeleri özünde benzer uygulamaları içermekte ve paralellik göstermektedir. Ancak 

VUK’da faiz gelirleri açısından kısa dönem ve uzun dönem ayrıştırması yapılırken, TMS 17’de 

böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Bunun dışındaki durumlarda TMS 17 ile VUK uygula-

maları arasında belirgin bir anlayış farkı tespit edilmemiştir.
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5. SONUÇ:

Uluslararası muhasebe standartlarına uy-

gun bir şekilde çalışmak ve finansal tablolar 

hazırlamak finansal kiralama şirketleri için 

yeni bir çığır açmak; aynı zamanda bilanço-

larını net ve temiz bir görünüme ulaştırmak 

için büyük bir fırsat oluşturmuştur. Ulusla-

rarası standartlarla paralel Türkiye Muhase-

be Standartlarının uygulanmaya başlanma-

sı ile şirketlerin finansal tabloları arasında 

karşılaştırılabilirlik ve şeffaflığın sağlanması 

yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu kap-

samda 2006 yılında finansal kiralama işlem-

leri ile ilgili düzenlemelere yer veren “TMS 

17 Kiralama İşlemleri” Standardının yürür-

lüğe girmesi; muhasebenin özün önceliği 

kavramına uygunluğun sağlanması ve fir-

maların mali tablolarının doğru yorumlan-

ması açısından büyük fayda sağlamıştır.

Alternatif bir finansman tekniği olarak kul-

lanılmakta olan finansal kiralamanın nite-

lik olarak diğer finansman tekniklerinden 

farklılıklar göstermesi, finansal kiralama 

işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve mali 

tablolarda gösterilmesi konularında fark-

lı uygulamaların ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Konu ile ilgili olarak TMS 17 ile 

finansal kiralama işlemlerinin muhasebe-

deki yeri ve uygulama koşulları açıklanarak 

bu konularda işletmelere yol gösterilmiş ve 

küresel bir düzen sağlanmaya çalışılmıştır. 

Diğer yandan 2003 yılında VUK’un müker-

rer 290. maddesinde yapılan düzenleme ile 

finansal kiralama işlemlerinin muhasebe-

leştirilmesinde TMS 17 düzenlemeleri ile 

vergisel düzenlemeler arasındaki uyuşmaz-

lıkların bir kısmı giderilmiştir. Çalışmada 

finansal kiralamaya ilişkin TMS 17 ile VUK 

düzenlemeleri karşılaştırmalı olarak ele 

alınmış ve aralarındaki benzerlik ve farklı-

lıklar ortaya konulmuştur.

Çalışmanın son bölümündeki örnek 

uygulamada görüldüğü gibi; Vergi Usul Kanunu 

mükerrer 290. maddesindeki düzenlemede 

kiralamaya konu olan varlığın edinilmesi kiracı 

açısından hak olarak değerlendirilmektedir. Yani 

varlığın 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklarda 

260 Haklar Hesabında kayda alınması söz 

konusu olacaktır. Ancak bu uygulama TMS 17 

ile muhasebe ilkelerinden özün önceliği temel 

kavramına ters düşmektedir. TMS 17’ye göre 

kiralama konusu varlığın kiracı tarafından 

kayda alınmasında, varlığın maddi duran varlık 

olması ve sahipliğinin kiracıda bulunması 

göz önünde bulundurularak 25 Maddi Duran 

Varlıklar hesap grubunun kullanılması 

gerekmektedir. Ayrıca amortismanla ilgili 

olarak TMS 17’de varlığın kiralama süresi 

sonunda kiracı tarafından satın alınacağının 

kesine yakın olduğu durumlarda varlık yararlı 

ömrü itibariyle, satın alma işleminin kesine 

yakın olmaması durumunda ise ilgili varlık 

kiralama süresi ile yararlı ömründen kısa 

olanı itibariyle itfa edilirken, VUK’da varlığın 

özellikleri ne olursa olsun ilgili tebliğde 

tabi olduğu amortisman süresine göre itfa 

edilmektedir. Kiraya veren açısından ise VUK’da 

faiz gelirlerinde kısa dönem ve uzun dönem 

ayrıştırması yapılırken, TMS 17’de böyle bir 

uygulama bulunmamaktadır. Bunların dışında 

TMS 17 ile VUK uygulamaları arasında belirgin 

bir anlayış farkı tespit edilmemiştir.

Vergisel düzenlemeler ile muhasebe stan-

dartları arasında uyumu sağlamak adına; 

finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin 

maddi duran varlıklar hesap grubunda uy-

gun bir hesaba kaydedilmesi ve nazım he-

saplarda ya da bilanço dipnotlarında yapılan 

işlemin bir finansal kiralama işlemi olduğu-

nun gösterilmesi veya TDHP’nında finansal 

kiralama işlemleri için ayrı bir hesap kodu-

nun açılmasına yönelik bir düzenlemenin 

yapılması çözüm önerisi olarak ileri sürüle-

bilir.
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