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ÖZET 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

KOBİ TFRS’YE GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

VE BAĞIMSIZ DENETİMİ 

Medet İĞDE 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. O. Berna İPEKTEN 

2013, 146 Sayfa 

Jüri: Yrd. Doç. Dr. O. Berna İPEKTEN 

Doç. Dr. Bekir ELMAS 

Yrd. Doç. Dr. Yakup AKKUŞ 

 

Çeşitli ülkelerde uygulanan muhasebe standartlarındaki farklılıklar, finansal 

bilginin karşılaştırılmasını zorlaştırmakta, fon toplanması sürecinde engel oluşturmakta, 

uluslararası işletme alım-satımı ve birleşmelerinde zorluklar yaşanmasına neden 

olmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması, farklı standartların uyumlu hale 

getirilmesi ve tüm ülkelerde aynı muhasebe standartlarının uygulanmasını sağlamak 

amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve buna paralel olarak Türkiye’de de Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TFRS) yayınlanmaktadır. UFRS/TFRS’lerin karmaşık ve zor anlaşılması 

nedeniyle finansal tablolarını değerlendirmede zorlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletme (KOBİ)’ler için KOBİ UFRS, Türkiye’de ise buna paralel olarak KOBİ 

TFRS’ler yayınlanmaktadır.  

Çalışmamızın amacı; Türkiye’de KOBİ’lerin finansal tablolarını değerlendirirken 

hangi muhasebe standartlarını uygulayacaklarını ve hazırladıkları finansal tabloların 

bağımsız denetime tabi olup olmayacağını ele almaktır. Ayrıca anket çalışması ile 

KOBİ TFRS’nin muhasebe meslek mensupları tarafından algılanışı ve meslek 

mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Araştırma sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının KOBİ TFRS ile ilgili 

algılarında “kararsız” oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca meslek mensuplarının 

KOBİ’lerdeki Bağımsız Denetimi etkiledikleri saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: UFRS, TFRS, KOBİ TFRS, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim 
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ABSTRACT 

MASTER’S THESIS 

EVALUATION AND INDEPENDENT AUDIT OF FINANCIAL TABLES 

ACCORDING TO SME TFRS 

Medet İĞDE 

Thesis Advisor: Assist. Prof. Dr. O. Berna İPEKTEN 

2013, 146 pages 

Jury: Assist. Prof. Dr. O. Berna İPEKTEN (Advisor) 

Assoc. Prof. Dr. Bekir ELMAS 

Assit. Prof. Dr. Yakup AKKUŞ 

 

Differences of accounting standards which apply in various countries, make 

difficult comparing of financial information, pose an obstacle in the process of fund-

raising, cause some intricacies related purchase-sale and integration of business. In 

order to resolve of these problems, accord of different standards and apply of same 

accounting standards in all countries, International Financial Reporting Standards 

(IFRS) are published by International Accounting Standards Board (IASB) and 

concordantly Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) by Turkish Accounting 

Standards Board (TMSK) in Turkey. By the reason of being complex and unclear of 

IFRS/TFRS, SME IFRS are published for Small and Medium Enterprises (SME) which 

have difficulty in evaluation of financial statements. Concordantly SME TFRS are 

published in Turkey.  

Aim of our study is to research which accounting standards SME will apply, when 

they evaluate their financial statements and the financial statements that prepared will 

be subject to independent audit or not. Also, we currently try to explain practicability of 

SME TFRS perception of accounting occupation members and SME TFRS’s effects on 

independent audit by way of the questionnaire study. 

As the result of this study, it located that accounting occupation members are 

undecided about their perception of SME TFRS. Also we got results that occupation 

members impress SME independent audit.  

Keywords: IFRS, TFRS, SME TFRS, Financial Statements, Independent Audit. 



VI 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

AB : Avrupa Birliği 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu 

AICPA : American Institute Of Certified Public Accountants (Amerikan 

Muhasebeciler Enstitüsü) 

APB : Accounting Principles Board (Muhasebe Prensipleri Kurulu) 

ARC : Avrupa Birliği Muhasebe Düzenleme Komitesi 

AR-GE : Araştırma ve Geliştirme 

BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

BIST : Borsa İstanbul 

CAP : Committee on Accounting Procedure (Muhasebe Prosedürleri Komitesi) 

DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü 

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı 

DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı 

FASB : US Financial Accounting Standards Board (ABD Finansal Muhasebe 

Standartları Kurulu) 

FEE : Avrupa Muhasebeciler Federasyonu 

FIFO : İlk Giren Son Çıkar 

GATT : Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması 

GKGMİ : Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 

IAASB : International Auditing and Assurance Standards Board (Uluslararası 

Denetim ve Güvence Standartları Kurulu) 

IAS : International Accounting Standards (Uluslararası Muhasebe 

Standartları) 

IASB : International Accounting Standards Board (Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu) 

IASC : International Accounting Standards Committee (Uluslararası Muhasebe 

Standartları Komitesi) 

IASCF : International Accounting Standards Committee Foundation 

(Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Vakfı) 



VII 

 

IFAC : International Federation of Accountants (Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu) 

IFRIC : International Financial Reporting Interpretations Committee 

(Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi) 

IFRS : International Financial Reporting Standards (Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları) 

IMF : International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) 

IOSCO : International Organization of Securities Commissions (Uluslararası 

Sermaye Piyasası Kurumları Teşkilatı) 

İDTYDK : İktisadi Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu 

İİBF : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

KGK : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

KHK : Kanun Hükmünde Kararname 

KİT : Kamu İktisadi Teşekkülleri 

KKEG : Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 

K.K.T.C : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

KOBİ TFRS : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal 

Raporlama Standardı 

KOBİ UFRS : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Uluslararası Finansal 

Raporlama Standardı 

KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı 

LIFO : Son Giren İlk Çıkar 

MB : Maliye Bakanlığı 

MHUD : Maliye Hesap Uzmanları Derneği 

MUFAD : Muhasebe ve Finansman Dergisi 

MSUGT : Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

NAFTA : Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması 

ÖAİ : Özel Amaçlı İşletme 

SAC : Satandards Advisory Council (Standart Danışma Konseyi) 



VIII 

 

SBE : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

SDK  : Sigorta Denetleme Kurulu 

SEC  : US Securities and Exchange Commission (ABD Sermaye Piyasası 

Kurulu) 

SFAS : Statements of Financial Accounting Standards 

SIC : Daimi Yorumlama Komitesi 

SME : Small and Medium Enterprises 

SMMM  : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

SPK  : Sermaye Piyasası Kurulu 

TBB : Türkiye Bankalar Birliği 

TDMS  : Tekdüzen Muhasebe Sistemi 

TFRS  : Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

TMS  : Türkiye Muhasebe Standartları 

TMSK  : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

TMUD   : Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 

TMUDESK  : Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

TOSYÖV : Türkiye Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları 

ve Yöneticiler Vakfı 

TSE : Türk Standartları Enstitüsü 

TSRSB : Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 

TTK : Türk Ticaret Kanunu 

TÜRMOB : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği 

UFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

UDS : Uluslararası Denetim Standartları 

UMS : Uluslararası Muhasebe Standartları 

US GAAP : Generally Accepted Accounting Principles (Amerikan Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe İlkeleri) 

VUK : Vergi Usul Kanunu 

YMM : Yeminli Mali Müşavir  

  



IX 

 

TABLOLAR DİZİNİ  

Tablo 1.1. Türkiye’de Farklı Kuruluşların KOBİ Tanımları (Çalışan Sayısına Göre) .... 4 

Tablo 1.2. KOBİ Tanımı Yönetmeliğine Göre İşletmelerin Sınıflandırılması ................. 6 

Tablo 1.3. IASC ve IASB’nin Karşılaştırmalı Yapısı .................................................... 19 

Tablo 1.4. KOBİ’ler için UFRS Oluşum Süreci............................................................. 29 

Tablo 2.1. KOBİ TFRS’nin Bölümleri ........................................................................... 37 

Tablo 2.2. Fonksiyon ve Çeşit Esasının Karşılaştırılması .............................................. 50 

Tablo 2.3. KOBİ TFRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Etkileri ................................... 77 

Tablo 2.4. Denetçi Türleri, Denetim Alanları ve İlgili Taraflar ..................................... 88 

Tablo 3.1. Anketi Cevaplayan Muhasebe Meslek Mensuplarına İlişkin Veriler ......... 100 

Tablo 3.2. KOBİ TFRS’nin Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından 

Değerlendirilmesine Yönelik Algı Düzeylerinin Aritmetik Ortalama                

ve Standart Sapma Değerleri ..................................................................... 101 

Tablo 3.3. “KOBİ TFRS genel bilgileri ve uygulamaları hakkında gerekli donanıma 

sahip olduğumu düşünüyorum ve kendimi yeterli buluyorum.” İfadesine 

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ............. 103 

Tablo 3.4. “Meslek mensuplarının KOBİ TFRS’yi ancak uygulayarak         

öğrenebileceğini düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin 

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi .................................................... 104 

Tablo 3.5. “Genel olarak KOBİ TFRS uygulamaları hakkında soru işaretlerim 

bulunmaktadır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız          

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 105 

Tablo 3.6. “TFRS’nin büyük işletmeler ve KOBİ’ler için ayrı ayrı hazırlanması 

gerektiğini düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 105 

Tablo 3.7. “Türkiye’deki KOBİ’lerin KOBİ TFRS uygulamalarına geçmesi için         

gerekli şartların yeterli olgunluğa eriştiğine inanıyorum.” İfadesine  

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ............. 106 

Tablo 3.8. “KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte zorlanacağımı hiç sanmıyorum.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında           

Analizi ....................................................................................................... 106 



X 

 

Tablo 3.9. “Erzurum’da KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte sorun yaşanacağını 

düşünmüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız           

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 107 

Tablo 3.10. “Türkiye genelinde KOBİ TFRS uygulamalarında sıkıntı yaşanacağına  

dair endişelerim var.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 108 

Tablo 3.11. “KOBİ TFRS uygulamalarına geçilmeden önce muhasebe meslek 

elemanlarına yeterince bilgi verildiğini düşünüyorum.” İfadesine           

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ............. 108 

Tablo 3.12. “Meslek elemanlarının KOBİ TFRS uygulamaları hakkında yeterli          

pratiği olmadığını düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin 

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi .................................................... 109 

Tablo 3.13. “KOBİ TFRS’nin KOBİ’ler için uygulanmasının gereksiz olduğunu 

düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız              

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 109 

Tablo 3.14. “KOBİ TFRS uygulaması meslek mensuplarının iş yükünü            

arttıracaktır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız              

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 110 

Tablo 3.15. “KOBİ TFRS için hazır değilim ancak zaman yaklaştıkça kendimi 

hazırlayacağımı düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin 

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi .................................................... 110 

Tablo 3.16. “KOBİ TFRS hakkındaki eksiklerimi gidermek için eğitim almayı 

planlıyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler 

Bazında Analizi ......................................................................................... 111 

Tablo 3.17. “KOBİ TFRS kullanımı KOBİ’lerin denetimlerini kolaylaştıracaktır.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında        

Analizi ....................................................................................................... 111 

Tablo 3.18. “KOBİ TFRS'nin kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını 

düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız                    

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 112 



XI 

 

Tablo 3.19. “KOBİ’lerin iç kontrol sistemi KOBİ TFRS uygulanması için            

yeterlidir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler 

Bazında Analizi ......................................................................................... 113 

Tablo 3.20. “Mevcut muhasebe programları ile KOBİ TFRS’ye uygun raporlama             

ve kayıtlama yapılabileceğini düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı 

Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ................................... 113 

Tablo 3.21. “Muhasebe uygulamalarında temel alınan vergi yasalarımız KOBİ            

TFRS ile uyum içindedir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 114 

Tablo 3.22. “KOBİ TFRS’de yapılan açıklamalar uygulama için yeterli seviyededir.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında          

Analizi ....................................................................................................... 114 

Tablo 3.23. “KOBİ TFRS muhasebe uygulamalarında ve finansal tabloların 

hazırlanmasında oldukça farklılık getirecektir.” İfadesine Yönelik          

Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ........................... 115 

Tablo 3.24. “KOBİ TFRS’ye uygun hazırlanmış finansal tabloları okumak ve         

anlamak daha kolay olacaktır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin    

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi .................................................... 115 

Tablo 3.25. “KOBİ TFRS’nin uygulamaya geçmesiyle birlikte KOBİ’ler para ve 

sermaye piyasalarından daha kolay fon sağlayacaklardır.” İfadesine 

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ............. 116 

Tablo 3.26. “KOBİ TFRS’nin uygulanabilmesi için düzenleyici kuruluşların          

yaptıkları çalışma yeterlidir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin           

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi .................................................... 117 

Tablo 3.27. “Bağlı bulunduğum meslek odasının KOBİ TFRS konusunda meslek 

mensuplarına sağladığı eğitim yeterlidir.” İfadesine Yönelik Algı 

Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ................................... 117 

Tablo 3.28. “KOBİ TFRS’nin etkin kullanımının sağlanabilmesi için denetimin            

nasıl sağlanacağı belirtilmelidir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin 

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi .................................................... 118 



XII 

 

Tablo 3.29. “KOBİ TFRS’nin uygulanması halinde KOBİ’lerin finansal tabloları         

şeffaf ve güvenilir hale gelecektir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin 

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi .................................................... 118 

Tablo 3.30. “KOBİ TFRS’nin kullanılması durumunda bilgilerin karşılaştırılabilirliği 

kolaylaşacaktır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız                

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 119 

Tablo 3.31. “Türkiye’de “bilgi odaklı” yerine “vergi odaklı” finansal raporlama 

anlayışının olması KOBİ TFRS’nin kullanılmasını zorlaştırmaktadır.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında          

Analizi ....................................................................................................... 120 

Tablo 3.32. “KOBİ TFRS, kullanılan dili, yapısı ve içeriği bakımından mevcut  

ortamda uygulanabileceğini düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı 

Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ................................... 120 

Tablo 3.33. Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ’lerdeki Bağımsız Denetime 

etkilerini belirlemeye yönelik Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri .................................................................................................... 121 

Tablo 3.34. “Bağımsız denetim KOBİ’lerin kurumsallaşmasına katkı sağlamaktadır.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında         

Analizi ....................................................................................................... 122 

Tablo 3.35. “Bağımsız denetim finansal tablo kullanıcılarına güvenilir,  

karşılaştırılabilir ve şeffaf bir finansal tablo sunmaktadır.” İfadesine 

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ............. 123 

Tablo 3.36. “KOBİ’lerin finansal tablo ve raporlamalarında bağımsız denetim 

zorunluluğu bulunmaktadır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin            

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi .................................................... 124 

Tablo 3.37. “Bağımsız denetim konusunda yeterli eğitimler verilmektedir.” İfadesine 

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ............. 124 

Tablo 3.38. “Bağımsız denetim KOBİ’lerin gelecekte rekabet edebilmeleri           

açısından gereklidir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 125 



XIII 

 

Tablo 3.39. “Bağımsız denetim yapabilmek için bağımsız denetim yetkisine sahip 

olmak gerekmektedir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi ..................................................................... 125 

Tablo 3.40. “KOBİ’lerde yeterli düzeyde bağımsız denetim yapılmaktadır.”            

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında           

Analizi ....................................................................................................... 126 

Tablo 3.41. “Bağımsız denetimi sadece YMM ve SMMM yapmaktadır.” İfadesine 

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ............. 127 

Tablo 3.42. “Bağımsız denetim firmalarını kontrol eden bir gözetim sisteminin 

olmaması denetimin kalitesini olumsuz etkiler.” İfadesine Yönelik          

Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ........................... 127 

Tablo 3.43. “Birden fazla kurum tarafından oluşan bağımsız denetim standartlarının 

olması denetim kalitesini olumsuz etkiler.” İfadesine Yönelik Algı 

Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi ................................... 128 

 

  



XIV 

 

ÖNSÖZ 

Son yıllarda küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak 

sermaye piyasalarının da önem kazanması nedeniyle uluslararası ticaretin yaygınlaşması 

ve bunun temelini oluşturan muhasebe sistemlerinin doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir 

finansal tablolar üretebilmesi amacıyla ortak muhasebe dili zorunlu hale gelmektedir. 

Bu kapsamda uluslararası kabul görmüş UFRS geliştirilmektedir. Türkiye’de ise buna 

paralel olarak TFRS geliştirilmektedir. Tüm işletmeler için geçerli olan bu standartların 

karmaşıklığı nedeniyle ülke genelinde önemli paya sahip olan KOBİ’lerin finansal tablo 

ve raporlamalarının değerlendirilmesi amacıyla KOBİ UFRS Türkiye’de ise paralelinde 

KOBİ TFRS’ler yayınlanmaktadır. 

Çalışmada, işletmeler tarafından hazırlanan finansal tablolar KOBİ TFRS’ye göre 

değerlendirilmekte ve bu finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılıp 

yapılamayacağı ele alınmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda, KOBİ TFRS’nin 

muhasebe meslek mensupları tarafından algılanışı ve meslek mensuplarının 

KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri, anket çalışması ile araştırılmaktadır.  

Bu çalışmanın tamamlanmasında desteğini esirgemeyen danışman hocam Sayın 

Yrd.Doç.Dr. O. Berna İPEKTEN’e, çalışmama desteğini esirgemeyen ve önerilerde 

bulunan hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Murat KOÇSOY ve Arş.Gör. Muhyettin İĞDE’ye 

ve değerli vakitlerini esirgemeyen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi arz ederim. 

Bu çalışmayı Rahmetli Babam ve Dedeme ithaf ediyorum.   

 

Erzurum-2013         Medet İĞDE      
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GİRİŞ 

Muhasebe, bir işletmenin kaynaklarının oluşumu, bu kaynakların biçimini, 

işletmenin faaliyeti sonucunda kaynaklarda meydana gelen artış/azalışları ve örgütün 

finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kurumlara 

ileten bilgi sistemidir. Muhasebenin ürettiği bilgilerin güvenilir, anlaşılabilir ve bilgi 

kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun olması finansal raporlamanın en önemli koşuludur. 

Muhasebe; finansal açıdan yatırımcılara, satıcılara, borç verenlere, çalışanlara, 

müşterilere ve topluma işletmeye ilişkin bilgiler sağlarken, yönetsel açıdan da işletme 

yöneticilerinin sağlıklı kararlar alabilmeleri için ihtiyaç duydukları sayısal bilgileri 

sağlamaktadır. Muhasebe, sadece finansal muhasebe, yönetim ve vergi muhasebeleri ile 

ulusal sınırlar içerisinde kalmamakta, aynı zamanda uluslararası boyutu da 

bulunmaktadır.  

Uluslararası muhasebe; ulusal muhasebeyi esas alan ve bununla birlikte 

karşılaştırmalı muhasebe analizlerini, çok uluslu şirketler ile çok uluslu işletme 

faaliyetlerine özgü muhasebeyi ve finansal raporlamayı, uluslararası finansal 

pazarlardaki muhasebe gereksinimleri ile politik, kurumsal, mesleki ve standart 

belirleyici faaliyetlerle muhasebe ve finansal raporlamadaki çeşitliliği dünya çapında 

uyumlu hale getirmeyi amaçlayan muhasebe dalıdır.  

Her ülkenin kendine özgü bir muhasebe sistemi bulunmakta ve finansal işlem ve 

raporlamalarını kendi muhasebe uygulamalarına göre hazırlamaktadır. Ancak sermaye 

hareketlerinin uluslararası boyut kazanması ve çok uluslu şirketlerin sayısının artması 

nedeniyle ülke sınırları uluslararası boyut kazanmaktadır. Bu nedenle işletmelerin 

finansal tablo ve raporlamalarını farklı ülke uygulamalarına göre ayrı ayrı hazırlaması 

gerekmektedir. Bu ise karışıklığa neden olmaktadır. Bu karışıklığı önlemek için 

uluslararası muhasebe standartlarının oluşturulması önem kazanmaktadır. 

Uluslararası muhasebe standartlarının oluşturulması sürecinde öne çıkan kuruluş 

olarak IASB, dünya üzerindeki farklı muhasebe uygulamalarını ortadan kaldırmak 

amacıyla UMS/UFRS’yi yayınlamaktadır. Türkiye’de ise dünyadaki gelişmelerin 

gerisinde kalmamak, uluslararası finansal piyasaların bilgi taleplerini karşılamak 

kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamak ve AB standartlarını yakalayabilmek için 
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finansal raporlamada standartlaşmaya giderek UFRS paralelinde TMS/TFRS’yi 

yayınlamaktadır.  

Bunların yanında çoğu ülkede işletmeler içerisinde sayısal olarak % 95 gibi büyük 

paya sahip olan KOBİ’ler küreselleşen dünyada büyük öneme sahip olmaktadır. 

Yayınlanan UFRS/TFRS’ler KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamada biraz karmaşık ve zor 

gelmekte ve bu karmaşıklığı önlemek için 2009 yılında KOBİ UFRS yayınlanmaktadır. 

Türkiye’de ise toplam işletmenin %99,9’unu, istihdamın % 78’ini, ihracatın %60’ını ve 

satışların % 65’ini oluşturan KOBİ’ler için 2010 yılında KOBİ UFRS’ye paralel olarak 

KOBİ TFRS yayınlanmaktadır.  

2011 yılında yayımlanan Yeni TTK’ya göre işletmeler, finansal tablo ve 

raporlamalarını kamuya hesap verme yükümlülüğü bulananların TFRS’ye göre, kamuya 

hesap verme yükümlülüğü bulunmayanların ise KOBİ TFRS’ye göre hesaplamaları 

zorunlu olmaktadır. Ayrıca TTK’da Limited ve Anonim şirketlerin finansal tablo ve 

raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu hale gelmektedir. 

Çalışmada, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin 

hazırlamış olduğu finansal tabloların KOBİ TFRS’ye göre değerlendirilmesi ve bu 

finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılıp yapılmayacağı ele alınmaktadır. Bu 

amaçla çalışma 3 bölümden oluşmaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümünde; KOBİ kavramı, muhasebe standartları ile ilgili 

gelişmeler ve finansal tablolar ile ilgili kavramlar üzerinde durulmaktadır. 

İkinci bölümde; KOBİ TFRS’ye göre finansal tabloların değerlendirilmesi, 

denetim ve bağımsız denetim kavramları ve KOBİ’lerde bağımsız denetim ile ilgili 

konular açıklanmaktadır.  

Üçüncü ve son bölümde ise; KOBİ TFRS’nin muhasebe meslek mensupları 

tarafından algılanışı ve meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri, 

anket çalışması ile değerlendirilmektedir.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) İÇİN TÜRKİYE 

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) VE FİNANSAL 

TABLOLAR İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. KOBİ KAVRAMI 

Küçük ve orta ölçekli işletme olarak bilinen KOBİ’ler geçmişten günümüze her 

dönemde ekonomide etkin bir role sahip olmakta ve ekonomik gelişmenin temel 

taşlarından birini oluşturmaktadır. Türkiye’de KOBİ’lerin tarihine bakacak olursak 

Osmanlı döneminde 13. yüzyılda kurulan Ahilik sistemine kadar uzanmaktadır
1
. Ahilik 

sistemi ile teşkilatlanan KOBİ’ler daha sonra farklı sistem adı altında hayatlarını devam 

ettirmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra KOBİ’lerle ilgili yasalar konmakta ve 

kooperatifleşmeye başlanmaktadır. KOBİ’lerin kredi gereksinimlerini gidermek için 

1933 yılında Halk Bankası kurulmuştur. 1963 yılından itibaren devam eden Beş Yıllık 

Kalkınma Planının hepsinde sürekli olarak bulunmakta fakat yeterince yer 

verilmemektedir
2
. 

Küreselleşen dünyada ulusal sınırlar ülke ekonomilerine dar gelmekte ve 

insanların refah seviyelerinin artması için ekonomik sınırların ülke sınırlarını aşması 

gerekmektedir. Bu nedenle KOBİ’ler ekonomik yapılarındaki farklılıklara rağmen hem 

gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde büyük önem taşımaktadır
3
.  

Genel olarak KOBİ’ler, az sermaye kullanıp daha çok el emeği ile çalışan, çabuk 

karar veren, düşük seviyede yönetim gideri ile çalışan ve ucuz üretim gerçekleştiren 

iktisadi teşebbüsler olarak ifade edilmektedir
4
. Ancak KOBİ’ler tüm dünyada 

ekonominin temel taşlarından birini oluşturmasına rağmen ülkelerin ekonomi, sanayi ve 

ticaret yönüyle farklı gelişmişlik düzeylerine sahip olması nedeniyle evrensel bir 

                                                 
1 Selman Karayılmazlar, Ayşin Aşkın ve Yıldız Çabuk, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tarihsel Gelişimi ve 

Tanımlaman Kriterleri”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(1), 2007, s. 152. 
2 Ertan Oktay ve Güney Alptekin, “Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman sorunu ve Çözüm Önerileri”, 21. yy’da 

KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C. 03-04 Ocak 

2002, s. 2. 
3 Nurullah Uçkun, “KOBİ’lerin Finansal Sorunlarına Melek Sermaye Çare Olabilir mi?”, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi (MUFAD), Sayı: 41, Eskişehir 2009, s. 121. 
4 M. Mustafa Işık, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kobilere Uygulanması Çalışması, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi SBE, Kocaeli 2009, s. 3.  



4 

 

tanımının yapılmasını engellemektedir
5
. Bu konuda her ülke ekonomik özellikleri 

itibariyle farklı nitel ve nicel ölçütler kullanmaktadır. Nitel ölçütler, girişimcinin 

işletmede fiilen çalışması, iş bölümü ve uzmanlaşma derecesi, piyasa payının sınırlı 

olması, yönetim tekniklerinin uygulanmaması veya yetersizliği, sermayenin sınırlı 

oluşu, finansal yetersizlik ve piyasalardaki etkinlik gücünün yetersizliği gibi ölçütler ile 

sınıflandırılmaktadır. Nicel ölçütler ise; işçi sayısı, sermaye, aktif toplamı, enerji 

kullanımı, ciro, makine parkı ve kapasite gibi ölçütler ile sınıflandırılmaktadır.  

Türkiye’de KOBİ’ler için; ağırlıklı olarak nicel ölçütler dikkate alınarak ilgili kişi 

ve kuruluşlar tarafından farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Nicel ölçütlerden çalışan 

sayısı esas alınarak farklı kuruluşlar tarafından yapılan KOBİ tanımlamaları tabloda 

gösterilmektedir. 

Tablo 1.1. Türkiye’de Farklı Kuruluşların KOBİ Tanımları (Çalışan Sayısına Göre) 

Kuruluşun Adı Tanım İçeriği 

Küçük 

(Mikro) 

Ölçekli 

İşletme 

Küçük 

Ölçekli 

İşletme 

Orta 

Ölçekli 

İşletme 

DİE İşçi sayısı 1-9 10-49 50-250 

DPT İşçi sayısı 1-9 10-49 50-250 

KOSGEB 
İşçi sayısı (İmalat 

sanayi işletmeleri) 
- 1-50 51-150 

HALKBANK 
İşçi sayısı - - 1-250 

Sabit yatırım tutarı 230.000 E 230.000 E 230.000 E 

EXIMBANK İşçi sayısı 1-9 10-49 50-250 

TOSYÖV İşçi sayısı 1-5 5-100 100-200 

HAZİNE 

MÜSTEŞARLIĞI 

İşçi sayısı 1-9 10-49 50-250 

İmalat sanayi 

işletmelerinin net 

sabit yatırım tutarı 

≤ 400 bin ≤ 400 bin ≤ 400 bin 

DTM 

İşçi sayısı - 1-200 1-200 

İmalat sanayi 

işletmelerinin 

bilanço net değeri 

itibarıyla sabit 

sermaye tutarı 

- ≤ 2 milyon ≤ 2 milyon 

Kaynak: Edip Örücü, Recep Kılıç ve Abdullah Savaş, “KOBİ’lerde İnovasyon Stratejileri ve İnovasyon Yapmayı 

Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, İstanbul 2011, s. 62. 

                                                 
5 F. Serkan Özdemir, “Kobiler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Mali Müşavirlerin Uygulama Öncesi İlgi 

Düzeylerine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 38, 2012, s. 60. 
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Her ülkede KOBİ tanımı farklı olabileceği gibi tablodan görüldüğü üzere ülke 

sınırları içerisinde de bir bölgeden diğerine ya da kuruluşlar arasında farklılık 

göstermektedir. Ancak hem KOBİ politikalarının geliştirilmesinde ortak bir standardın 

oluşturulması hem de AB’ye üyelik sürecinde, Türkiye’nin KOBİ tanımının AB’nin 

KOBİ tanımıyla uyumlaştırılması şartı nedeniyle, tüm nitel ve nicel özellikleri kapsayan 

ve genel geçerliliği olan ortak bir KOBİ tanımı şu şekilde yapılmaktadır
6
.  

“Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan 

istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk 

milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimlerdir” 

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır
7
. 

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net 

satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan 

işletmeler. 

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net 

satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan 

işletmeler. 

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 

yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını 

aşmayan işletmeler.  

AB’nin yapmış olduğu KOBİ tanımı ise şu şekildedir:  

  

                                                 
6 Erişim Tarihi: 31.05.2013, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm.  
7 Erişim Tarihi: 31.05.2013, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm
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Tablo 1.2. KOBİ Tanımı Yönetmeliğine Göre İşletmelerin Sınıflandırılması 

Kaynak: Aycan Yüksel, “Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişimi”, Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama 

Teşkilatı Yayını, Yayın No: 2825, Ankara 2011, s. 6. 

KOBİ’ler için yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre KOBİ’ler; 

“Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı 

finansal tablo yayımlayan işletmelerdir” şeklinde tanımlamaktadır. Tanımda belirtilen 

dış kullanıcılar
8
; 

 İşletme yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, 

 İşletmeye borç verenler veya potansiyel borç verecek olanlar, 

 Kredi derecelendirme kuruluşları gibi bilgi kullanıcılarıdır. 

KOBİ’lere ilişkin olarak bir ortak tanım bulunmamasına karşılık genel özellikleri 

şöyle sıralanabilmektedir
9
.  

 Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlarlar, ayrıca daha 

düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkânı yaratırlar.  

 Talep değişikliklerine daha kolay uyum sağlarlar. 

 Teknolojik yeniliklere daha yatkındırlar.  

 Bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlarlar. 

 Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirirler.  

 Bireysel tasarrufları teşvik eder, yönlendirir ve hareketlendirirler.  

                                                 
8 Nalan Akdoğan, “Kobi Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, 

Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 30, 2010, s. 2. 
9 O. Berna İpekten, “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi,  7(1), Erzurum 2006, s. 397. 

 
Tanım Kriteri Mikro İşletme Küçük İşletme Orta Ölçekli 

İşletme 

AB 

Çalışan Sayısı 0-9 10-49 50-249 

Yıllık Net Satış 

Hâsılatı 
≤2 Milyon Avro ≤10 Milyon Avro ≤50 Milyon Avro 

Yıllık Mali 

Bilançosu 
≤2 Milyon Avro ≤10 Milyon Avro ≤43 Milyon Avro 

TÜRKİYE* 

Çalışan Sayısı 0-9 10-49 50-249 

Yıllık Net Satış 

Hâsılatı 
≤1 Milyon TL ≤8 Milyon TL ≤40 Milyon TL 

Yıllık Mali 

Bilançosu 
≤1 Milyon TL ≤8 Milyon TL ≤40 Milyon TL 

* Yayınlanan son kaynaklara göre güncellenmiştir. 
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 Büyük sanayi işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdırlar.  

 Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurudurlar. 

 Demokratik toplumun ve liberal ekonominin ana sigortalarıdırlar. 

Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmalara göre, KOBİ’lerde bir kişilik 

istihdam yaratabilmek için harcanacak miktar, büyük işletmelerde harcanan miktarın 

1/3’ü kadardır. Dolayısıyla, Türkiye gibi sermayenin kıt olduğu ve işsizliğin yaygın 

olduğu ülkelerde, KOBİ’lerin sahip olduğu bu avantaj, onların önemini artırmaktadır
10

. 

1.2. MUHASEBE STANDARTLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

1.2.1. Muhasebe Standartlarının Oluşturulması Süreci 

Muhasebe standartları; işletmelerin ve işletme dışındaki birçok ekonomik çıkar 

grubunun, finansal işlemlerini gerçekleştirirken özellikle karar alma aşamasında 

belirleyici rol üstlenmektedir
11

. Muhasebe standartlarının kimin tarafından belirleneceği 

tartışma konusu olmasına rağmen standartlar üç şekilde oluşturulmaktadır
12

. 

a) Kamu Sektörü Tarafından Yasama Yoluyla 

Muhasebe standartlarının kanunlar, yönetmelikler ve benzeri yöntemlerle devlet 

tarafından belirlenmesi durumudur
13

. Yasama, muhasebe standartlarını belirlerken bu 

standartlara uyulmaması durumunda uygulanacak cezaları da belirleyerek, standartların 

uygulanmasında yaptırımlar getirmektedir. Bu noktadan hareketle demokrasilerde son 

yaptırım organının ve başvuru mekanizmasının mahkemelerin olması, hem standartların 

uygulanmasının sağlanmasını hem de standartlara uyulmaması halinde yaptırım 

uygulamasını pekiştiren bir nokta olarak gündeme gelmektedir
14

. Standartların yasama 

yoluyla belirlenmesinde birtakım avantajlar olmakla birlikte en önemli sorunu 

iktidardaki partinin politik düşüncesi doğrultusunda karar verebilmesidir
15

. Bu yolla 

                                                 
10 Recep Ulusoy ve Reyhan, Akarsu, “Türkiye’de KOBİ’lere Yapılan Destekler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri”, 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, Kocaeli 2012, s. 107. 
11 Gürbüz Gökçen ve Diğerleri, Türkiye’de Muhasebe Standartları Uygulamaları, Beta Yayınları, İstanbul 2006, s. 1. 
12 Hilal Kocamaz, “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Dünya’da ve Türkiye’de Oluşum ve Gelişim Süreci”, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi,  1(2), Kahramanmaraş 2012, s. 110. 
13 Gökçen ve Diğerleri, s. 1. 
14 Saim Üstündağ, “Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 1, 

2000, s. 32. 
15 Üstündağ, s. 33. 
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yapılan düzenlemelere Türkiye’de AB Direktifleri ve SPK Düzenlemeleri örnek 

gösterilebilir. 

 b) Özel Sektör Düzenleyici Kuruluşları Vasıtasıyla 

Muhasebe standartlarının belirlenmesinde, özel sektör düzenleyici kuruluşları 

görev alabilmekte ve bu kuruluşlarca oluşturulan bu standartların uygulanması 

tamamıyla ihtiyari olmaktadır. Dolayısıyla bu yolla görev alan kuruluşların en önemli 

sorunu, standartlara uyumun sağlanmasında yaptırım gücüne sahip olmamalarıdır
16

. 

Özel sektör düzenleyici kuruluşları otoritelerini ve standartlara uyumu sağlayabilmek 

için geniş fikir alışverişleri, standart taslaklarının yayınlanarak görüşler alınması, 

belirlenecek standartlara temel oluşturmak üzere bir kavramsal çerçevenin kabul 

edilmesi gibi “uzlaşma arayışı” olarak adlandırılan geniş bir prosedür uygulama yoluna 

başvurmaktadır
17

. Bu kuruluşlara dernek, vakıf ve Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu örnek olarak gösterilebilir. 

c) Kamu Sektörünün Muhasebe Standartları Düzenleme Yetkisini Bir Kuruluşa 

Devretmesi  

Muhasebe standartları belirleme yetkisinin hükümet desteği bulunan bir kuruluşa 

devredilmesi yöntemidir. Böyle bir kuruluşun kullanılmasının avantajı, yargı ile her 

zaman pekiştirilebilecek olan yaptırım gücünün bulunmasıdır. Bu yöntem ABD’de tipik 

olarak uygulanmakta ve Kongre muhasebe yükümlülüklerini belirleme yetkisini Menkul 

Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (Securities Exchange Commission-SEC) 

devretmektedir. Diğer bir avantaj ise, kuruluşlar muhasebe düzenlemelerini yasama 

organlarından daha hızlı ve etkin olarak gerçekleştirebilmektedir. Bu yöntemin sorunu 

olarak kuruluşların yapılacak düzenlemelere keyfi davranılması ihtimalini arttırması ve 

bu kuruluşların, politik baskılara ve bağımsızlıklarını sınırlandıran üst kuruluşların 

baskılarına maruz kalmaları ve bundan kolay etkilenmeleridir
18

. Bu kuruluşlara TMSK 

ve FASB örnek olarak gösterilebilir.  

Bir ülkeye ait muhasebe sistemi, o ülkede uygulanan ve ilke, kavram ve 

standartlardan oluşan muhasebe teorilerinden ve yasal düzenlemelerden 

etkilenmektedir. Ulusal muhasebe standartları ile ülke bazında ortak muhasebe 

                                                 
16 Üstündağ, s. 33. 
17 Gökçen ve Diğerleri, s.2. 
18 Üstündağ, s. 34. 
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uygulaması sağlanmalıdır. Bu kapsamda muhasebe standartları, muhasebe bilgilerinin 

ve verilerinin gerek elde edilmesi gerekse de kullanım sürecinde uyulması gereken 

kurallar olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe standartları genel kabul görmüş ilkelere 

nazaran daha ayrıntılı düzenlemelerdir ve bu standartlar kavram ve ilkelerin 

uygulamaya yansıtılmasını da sağlamaktadır. Finansal tabloların karşılaştırılabilir 

olması ve gerçeği yansıtması amacıyla muhasebe standartları oluşturulmaktadır
19

.  

Muhasebe standartları finansal tablo kullanıcılarına dönemden döneme şeffaf, 

tutarlı ve tam bilgi sunmakta, muhasebecilerin çalışmalarında kalitelerini yükseltmeye 

zorlamakta, işletme yöneticilerinden gelebilecek ve bazı durumlarda şüphe 

doğurabilecek muhasebe politikalarına karşı muhasebecilerin direnme gücünü 

arttırmaktadır. Muhasebe standartları aynı zamanda standartların ait olduğu ülkelerin 

birbirleri arasında sistematik olarak uyumlaştırılmasını da ele almaktadır
20

.  

1.2.1.1. Amerika’da Muhasebe Standartları Oluşturulma Süreci 

Amerika’da, muhasebe standartlarının oluşturulmasında kamu ve özel sektör 

düzenlemelerinin karışımına dayana bir sistem geçerlidir. Muhasebe standartlarına 

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

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

SEC 1933 yasasını uygulamak amacıyla kurulmuş olup, 1934 yasası SEC’ye her iki 

yasa ile öngörülen finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri belirleme yetkisi 

vermektedir
21

. ABD’de muhasebe standartları oluşturulmasına ilişkin gelişmeler 

düzenlemelerde etkili olan düzenleyici kuruluş açısından 3 döneme ayrılmaktadır. 

Bunlar AICPA’nın etkin rol aldığı “1939-1959 AICPA Muhasebe Prosedürleri Komitesi 

(The AICPA’s Committee on Accounting Procedure CAP)” ve “1959-1973 Muhasebe 

Prensipleri Kurulu (APB)” dönemleri ile 1973 yılında kurulan ve halen ABD’de 

muhasebe standartları oluşturulması fonksiyonunu yerine getiren “FASB” 

dönemleridir
22

. 

                                                 
19 Kocamaz, s. 108. 
20 Kocamaz, s. 109. 
21 Ahmet Başpınar, “Türkiye’de ve Dünya’da Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, Maliye 

Dergisi, Sayı: 148, 2005, s. 43. 
22 Başpınar, s. 43. 
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1973 yılında kurulan FASB’nin görevi, denetçi ve tablo kullanıcılarına yol 

gösterici finansal muhasebe ve raporlama standartlarını oluşturmak ve geliştirmektir. 

FASB, “Statements of Financial Accounting Standards(SFAS)” olarak adlandırılan 

muhasebe standartları ile standartların geliştirilmesinde kullanılan genel kavramları 

içeren “Statements of Concept” ve oluşturulan standartlara açıklık getirmeye, 

detaylandırmaya yönelik açıklamaları içeren “Interpretations” yayımlamakta ve 

faaliyetleri, muhasebe firmaları ile diğer organizasyonların ve kişilerin gönüllü 

yardımları ile finanse edilmektedir
23

.    

ABD’de FASB düzenlemelerinin etkili olması bir hükümet kuruluşu olan SEC’in 

bu standartları onaylamasından ve tanımasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, SEC’in 

FASB tarafından oluşturulan bir standarda katılmaması ve düzeltilmesini istemesi 

mümkündür. SEC personeli FASB’nin çalışmalarını düzenli olarak izlemekte ve yeri 

geldiğinde tartışmalı konularda muhasebe standartları geliştirilmesine müdahale 

etmektedir
24

. 

1.2.1.2. Avrupa Birliğinde Muhasebe Standartları Oluşturulma Süreci  

Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde muhasebenin uyumlaştırılması, yayınlanan 

direktifler yoluyla sağlanmaya çalışılmakta ve üye ülkelerden muhasebe sistemlerini bu 

direktiflere uydurmaları istenmektedir. Direktifler, üye ülkeler tarafından belirli bir süre 

içinde kendi iç hukuk düzenlerini uyumlaştırmaları gereken yasal enstrümanlardır
25

.  

Avrupa Birliği tarafından muhasebe ve muhasebe mesleğine ilişkin üç adet 

direktif yayınlanmıştır. Bunlardan 25.07.1978 tarihinde yayımlanan Dördüncü Direktif 

ortaklıklara ilişkin mali tabloların yapısı ve düzenlenmesi, 13.07.1983 tarihinde 

yayımlanan Yedinci Direktif ortaklıklara ilişkin konsolide mali tabloların yapısı ve 

düzenlenmesi ve 10.04.1984 tarihinde yayımlanan Sekizinci Direktif ise ortaklıkların 

mali tablolarının yasal denetiminden sorumlu kişilerin (muhasebe meslek 

mensuplarının) nitelikleri konuları ele alınmaktadır
26

.  

                                                 
23 Başpınar, 43. 
24 Üstündağ, s. 39. 
25 Serpil Bostancı, “Küreselleşen Muhasebede Standartlaşma ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu”, Mali Çözüm 

Dergisi, Sayı: 59, 2002, s. 5. 
26 Bostancı, s. 6. 
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AB’nin muhasebeye ilişkin bu direktiflerin teknik eksiklikler taşıması, AB üyesi 

ülkelerinde muhasebe standartlarında uyum sağlama çabalarını olumsuz etkilemiştir. Bu 

direktiflerin üye ülkeler tarafından ulusal muhasebe düzenlemelerine zamanında 

aktarılamaması nedeniyle ülkeler arasında farklılıklar devam etmiştir. Bu doğrultuda 

Avrupa Komisyonu, Haziran 2000’de, halka açık şirketlerin, 2005 yılından itibaren 

hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören şirketlerin konsolide 

mali tablolarının UFRS ile uyumlu hazırlanması yönünde karar almıştır
27

.  

1.2.1.3. Dünya’da Muhasebe Standartları Oluşturulma Sürecine Etki Eden 

Kuruluşlar  

a) Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)’nün 

Çalışmaları  

Sermaye piyasaları için standart koyucu bir kurum olarak bilinen IOSCO 1983 

yılında kurulmuştur. Dünya sermaye piyasalarının %90’ına hâkim olan IOSCO’nun 

amacı; etkin bir sermaye piyasası yapısı için yüksek nitelikli düzenlemeler oluşturmak, 

yerel sermaye piyasası kuruluşlarıyla işbirliği yaparak gelişmelerini sağlamak ve 

uluslararası menkul kıymet işlemlerinin gözetiminde rol oynamaktır. 

IOSCO, uluslararası kabul gören muhasebe standartlarını kendisi belirlemek 

yerine, standartların oluşturulmasında IASC/IASB’nin çalışmalarını benimsemekte ve 

bu konuda yürüttüğü bir projenin sonucu olarak uluslararası menkul kıymet ihraçlarında 

kullanılmak üzere Mayıs 2000’de ISAC/IASB tarafından oluşturulan temel standartlar 

setini onaylamıştır. IOSCO’nun aldığı kararlar üyeler arasında bağlayıcı olmamakla 

birlikte, üyelere IAS/IFRS’nin kullanımını tavsiye etmektedir
28

. 

b) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

IFAC (International Federation of Accountants), 1977 yılında Münih’te yapılan 

XI. Dünya Muhasebe Kongresi’nde kurulmakta ve muhasebe mesleğini dünya çapında 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. IASC ile IFAC arasında 1982 yılında yapılan bir anlaşma 

ile standartlar konusundaki çalışmaların koordine edilmesi kararı alınmakta ve IFAC 

                                                 
27 Cemal İbiş ve Serdar Özkan, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na Genel Bakış”, Mali Çözüm 

Dergisi, Sayı:74, 2006, s. 31.    
28 Hikmet Ulusan, “Menkul Kıymet Borsalarına Kayıtlı Şirketlerde IAS/IFRS’nin Kabulü veya IAS/IFRS’ye Uyum”, 

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 15, 2005, s. 18. 
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üyelerinin aynı zamanda IASC üyeleri olduğu kabul edilmektedir. Böylece IFAC ve 

IASC aynı çatı altında toplanmakta ve IASC, IFAC bünyesinde ancak bağımsız ve 

özerk çalışan bir komite olarak faaliyetine devam etmektedir
29

. 

2000 yılında yapılan IFAC ve IASC genel kurulunda IASC yeniden 

yapılandırılarak, IASB (International Accounting Standards Board) adını almaktadır
30

. 

c) Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF)  

IMF, muhasebe ve finansal raporlama standartlarında uluslararası 

uyumlaştırmanın sağlanmasına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. IMF, uluslararası 

kamuoyundan gelen veri açıklaması, parasal ve finansal şeffaflık, bankacılık, menkul 

kıymetler ve sigorta işlemlerinde düzenleme, denetleme, muhasebe, iflas ve şirket 

yönetimi gibi ekonomik alanlarda standart belirlenmesi çağrısı yerine uluslararası 

finansal raporlama standartlarının oluşturulmasını desteklemektedir
31

. 

Dünya Bankası ve IMF, kendilerinden borç alan ülkelerden IAS/IFRS’nin 

kullanılmasını ısrarla istemektedir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun, Dünya Bankası 

ve IMF gibi uluslararası kuruluşlardan borç alması, çok uluslu şirketlerin yatırımlarının 

çekilmesi ve yabancı sermayenin sağlanması, uluslararası finansal raporlama 

standartlarını benimsenmesine neden olmaktadır
32

.  

d) Basel Komitesi Çalışmaları 

Bankacılık işlemlerini düzenleyici otoriteler tarafından oluşturulan Basel komitesi 

1974 yılında bir çalışma grubu oluşturmaktadır. Komite 1988 yılında Basel I kriterlerini 

yayınlamış ancak sonrasında yaşanan krizler bu ilkelerin yetersiz olduğunu gündeme 

getirmektedir. 1994 yılında bir çalışma başlatılmakta ve 2004 yılında bu çalışma Basel 

II kriterleri olarak açıklanmaktadır
33

.  

Basel Komitesi UFRS üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda, Nisan 2000’de 

UFRS’yi ve muhasebe uygulamalarında yakınsama çabalarını desteklediğini 

                                                 
29 Bostancı, s. 5. 
30 Bostancı, s. 5. 
31 Semra Çağlar, Ara Dönem Mali Tablolarda Uyulması Gereken Esaslar, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları ve Türkiye uygulaması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 

2007, s. 54. 
32 Ulusan, s. 19. 
33 Ozan Özdemir, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Göller 

Yöresi’ndeki KOBİ’lerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Isparta 2007, s.32. 
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açıklamaktadır. Basel II kriterleri sonucunda işletmelerin bankalarla çalışabilmesi için 

UFRS’yi uygulamaları gerekmektedir
34

.   

e) Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) 

1986 yılında Belçika’da “uluslararası bir örgüt” olarak kurulan FEE, Avrupa 

muhasebe mesleğinin önemli bir kuruluşudur. FEE; kamu yararı gözetilerek muhasebe 

mesleğinin gelişimini sağlamak, finansal raporlama, denetim ve muhasebecilik 

konularındaki düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere paralel olarak işlemesini teşvik 

etmek, meslek örgütleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve Avrupalı muhasebecileri 

uluslararası alanda temsil etmek gibi amaçları doğrultusunda IFAC ile IASB gibi 

kuruluşlarla yakın ilişkiler sürdürmektedir
35

.   

f) Avrupa Birliği Muhasebe Düzenleme Komitesi (ARC) 

ARC; AB üye ülkelerinin temsilcilerinden oluşan yasal bir oluşum olarak, AB’nin 

muhasebe konusundaki düzenlemelerinin onay mercii konumundadır. AB muhasebe 

uygulamalarının UMS/UFRS ile uyumlu hale getirilmesi ve şirketler tarafından verilen 

bilgilerin kalite, şeffaflık ve karşılaştırılabilirliği konusunda çalışmalarına devam eden 

ARC; IASB, IFAC ve IOSCO gibi girişimleri desteklemekte ve işbirliği yapmaktadır
36

.  

1.2.2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Gelişim 

Süreci 

Ülkelerin tarihi geçmişleri, değerleri, kültürleri ile politik ve ekonomik 

sistemlerinin farklı olması sonucu ekonomik gelişmişlik seviyeleri de farklı olmaktadır. 

Ulusal etkileşimin bir diğerini etkilemesi, finansal muhasebe ve raporlama 

prosedürlerinin uygulamalarını ve gelişimini etkilemektedir. Finansal raporlar başlıca 

kullanıcılar için hazırlanmaktadır. Önceleri finansal rapor kullanıcıları işletmenin 

bulunduğu ülkede bulunmaktaydı. Fakat AB, Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması 

(GATT), Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi çokuluslu 

                                                 
34 İbiş ve Özkan, s. 31. 
35 Sema Ülkü, KOBİ’ler için UFRS Taslağının Muhasebe Mesleği Mensupları Tarafından Algılanışına Yönelik Bir 

Araştırma (İstanbul Örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi SBE, Sakarya 2008, s. 24. 
36 Ülkü, s. 24. 
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kuruluşların gelişmesi ve sayıca artması, uluslararası finansal raporlamayı yaygın hale 

getirmektedir
37

. 

Ülkeler arasında muhasebe uygulamalarını etkileyen unsurlarda görülen 

benzerlikler, bazı ülkelerin muhasebe modellerinde de ortak özelliklerin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bu temele dayanan muhasebe modelleri şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır
38

.  

a) İngiliz-Amerikan Modeli 

Özellikle İngiltere, Amerika ve Hollanda’da geçerli olan muhasebe modelidir. 

Şirketlerin büyük miktarlarda sermaye sağlaması ve gelişmiş sermaye piyasalarının 

varlığı nedeniyle muhasebe, yatırımcıların ve kredi sağlayanların karar alma 

süreçlerinde ve kamunun aydınlatılmasına hizmet etmeye yönelik olarak 

şekillenmektedir
39

.   

b) Kıta Avrupası Modeli 

Kıta Avrupası ülkelerinin çoğu, Japonya ve Fransızca konuşan Afrika ülkelerinde 

uygulanmaktadır. Muhasebe uygulamaları temel olarak yasalara dayanmakla birlikte 

uygulama büyük ölçüde muhafazakârdır. Muhasebe düzenlemeleri vergi matrahının 

hesaplanması gibi devlet merkezli yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak 

düzenlenmektedir
40

.  

c) Güney Amerika Modeli 

Güney Amerika ülkelerinin çoğu uygulamaktadır. Bu sistemi diğer iki sistemden 

ayıran temel özellik, söz konusu ülkelerin enflasyon sorunu ile uğraşmaları nedeniyle 

muhasebe sisteminin enflasyonun etkilerini yansıtması ve enflasyona göre düzeltmenin 

sürekli olarak kullanılmasıdır. Sistem genel olarak devletin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmekte ve vergi amaçlı muhasebe genellikle finansal raporlama amaçları için 

kullanılmaktadır
41

.  

 

 

                                                 
37 Ozan Özdemir, s. 19.  
38 Üstündağ, s. 36. 
39 Ülkü, s. 6 
40 Üstündağ, s. 36. 
41 Ülkü, s. 6 
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d) Karma Ekonomi Modeli 

Doğu Avrupa ile eski Sovyet Birliği ülkelerinde meydana gelen politik 

değişiklikler nedeniyle hem sıkı merkezi planlama ve kontrolün kalıntılarına hem de 

piyasa merkezli işletme faaliyetlerine cevap vermeye çalışan bir muhasebe modeli 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İkili sistem uygulanan karma modelde hem tek düzen 

planına göre bilgi üretimi yapılmakta hem de İngiliz-Amerikan modeli taklit edilerek 

yatırımcılar ve kredi verenler için mali analize yönelik bilgi üretmek 

amaçlanmaktadır
42

.  

Bu sınıflandırmalar ile ülkelerin muhasebe sistemleri arasında bir kıyaslama 

yapmak uygun olmayabilir. Çünkü her toplumun kendine özgü bir kültürü ve muhasebe 

sistemi vardır. Fakat ekonomik işbirlikleri, ülkeler arasındaki sınır çizgilerini anlamsız 

hale getirmekle birlikte, ortak ekonomi dilleri geliştirmelerini de zorunlu kılmaktadır.  

Uluslararası yatırımların artması, sermaye piyasalarının gelişmesi ile birlikte 

işletmelerin dış ülkelere açılma politikaları ve buna bağlı olarak çok ortaklı bir yapıya 

geçmesi yatırımcıların daha objektif, güvenilir ve özet bilgi ihtiyacını arttırmaktadır. 

Yatırımcılara, yatırımlarını yönlendireceği işletmeler hakkında bilgiyi, yatırımlardan 

elde etmeyi beklediği getiriyi ve yatırımlarına ışık tutacak her türlü veriyi sağlayan 

finansal tablolardır. Finansal tabloların hazırlanmasında ve raporlanmasında ise 

işletmenin esas aldığı muhasebe uygulamaları etkili olmaktadır
43

.   

Uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artması ve sermaye 

piyasalarında yaşanan hızlı gelişmeler muhasebe uygulamalarını da etkilemekte ve buna 

bağlı olarak muhasebe uygulamaları ve finansal raporlama farklı bir boyut 

kazanmaktadır. Ülke ekonomileri arasında sınırların kalktığı, sermayenin serbestçe 

dolaştığı bir dönemde ülkeler arasında farklı muhasebe uygulamaları ve finansal 

raporlama bazı sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunların temelinde de, farklı ülkelerde 

faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının karşılaştırılabilirliği gelmektedir. Bu 

sorun, benzer işletme faaliyetlerinin aynı şekilde ifade edilebilmesi, güvenilir, tutarlı, 

anlaşılır, gerçeğe uygun bilgilerin üretilmesi ve bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarının 

                                                 
42 Üstündağ, s. 37. 
43 Samet Evci, Türkiye Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartları ve Uygulamasında Yaşanan Sorunlar, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi SBE, Ankara 2008, s. 3. 
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karşılanması açısından muhasebe alanında uluslararası standartların oluşturulması 

gereğini ortaya çıkarmaktadır
44

.  

1.2.2.1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Oluşumu 

Dünya’da muhasebe uygulamalarında kabul edilen iki muhasebe standart seti 

bulunmaktadır. Bunlardan biri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 

tarafından oluşturulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS/IFRS), 

diğeri ise ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP)’dir. İki standart 

arasındaki temel fark ise, IASB tarafından oluşturulan standartların “ilke bazlı” 

olmasına karşın, US GAAP standartlarının “kural bazlı” olmasıdır. İlke bazlı 

standartlar, konuya ilişkin ilkeleri ve standardın nihai amacını ortaya koyan bir 

yaklaşımla hazırlanmaktadır. İlke bazlı standartlar, finansal raporlamada işlemlerin 

şeklini değil, ekonomik özünü yansıtmasını temel almaktadır. Kural bazlı standartlar ise 

her türlü uygulamayı kapsamaya çalışan düzenlemelerdir. Kural bazlı yaklaşım, finansal 

raporlamada uygulamaları tam şeffaflıktan alıkoymakta, standartların esas amacıyla 

yapılacak değerlendirmeleri engellemekte, mali tablo hazırlayanları ve bağımsız 

denetçileri rutin uygulamalara yönlendirmektedir
45

.  

Ancak son yıllarda US GAAP ve IFRS arasındaki farklılıklar yatırımcıları rahatsız 

etmekte ve bütün dünyanın kabul edeceği ortak muhasebe dilinin sağlanması için 

muhasebe düzenlemeleri yapan otoriteleri harekete geçirmektedir
46

.   

1.2.2.2. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Standartların 

Oluşumundaki Rolü 

Uluslararası muhasebe standartlarını oluşturma düşüncesi 1960’lara 

dayanmaktadır. Avrupa düzeyinde, muhasebenin uyumlaştırma projesi, kamusal 

otoriteler tarafından yürütülmekte ve oldukça mücadeleli bir süreçle karşılaşılmaktadır. 

                                                 
44 Evci, s. 3. 
45 İbiş ve Özkan, s. 30. 
46 Nalan Akdoğan, “Türkiye Muhasebe Standartları’nın İlk Uygulamasında Uyulacak Esaslar ve TFRS’ye Geçiş 

Bilançosunun Düzenlenmesi”, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, 8(1), 2006, s. 1.   
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Bu süreç içinde, 1966 yılında İngiltere ve İrlanda Yetkili Muhasebeciler Enstitüsü 

tarafından bir çalışma grubu önerilmektedir
47

.  

Bir örgütsel yapı içerisinde standartların düzenlenmesi önerisi, 1972 yılında 

Sydney’de yapılan 10. Dünya Muhasebeciler Kongresinde en kısa sürede “Uluslararası 

Muhasebe Standartları Komitesi (IASC)” kurulması yönünde bir tavsiye kararının 

alınmasıyla başlamaktadır. IASC, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, 

Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve ABD muhasebe kuruluşları tarafından bir 

anlaşmanın sonucu olarak Haziran 1973’te kurulmakta ve bu ülkeler aynı zamanda 

IASC yönetim kurulunu oluşturmaktaydı
48

. Bu kurumun oluşturulması, o dönemde 

İngiltere ve İrlanda’nın Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’na üye olması ve İngiliz 

muhasebe uzmanlarının AET’nin muhasebeye ilişkin hazırladığı direktiflere muhalefeti 

ile ilişkilendirilmektedir
49

.  

Komite, IAS geliştirme sürecine başlamaktadır. İlk taslak ortaya çıkmakta ve ilk 

IAS/UMS 1974’te yayınlanmaktadır. Komite, 1974 ve 1979 yılları arasında 13 IAS 

yayınlamaktadır
50

. 

IASC’nin amaçları; finansal tabloların sunumunda gözlenen muhasebe 

standartlarını yayınlama, formülleştirme ve bütün dünyada kabulü ve uyumunu 

desteklemek ve genellikle finansal tabloların sunumuna ilişkin prosedürler, muhasebe 

standartları ve mevzuatları uyumlaştırma ve gelişimi için çalışmaktır. IASC bu amaçları 

başarmak için; yayınlanmış finansal tabloların esasa ilişkin yönlerde çıkarmış olduğu 

IAS ile uyumlu olduğundan emin olmak, yayınlanmış finansal tabloların IAS ile 

uyumlu olduğunu hükümetleri, standart koyucu kuruluşları, Menkul Kıymet Borsalarını 

kontrol eden yetkilileri ve iş çevrelerini ikna etmek üzerine tasarlanmıştır
51

.  

Komite ilk dönemlerinde, benzer işlem ve olayların kaydedilmesi için hem 

“benchmark uygulama” hem de “alternatif uygulama” olmak üzere genellikle iki 

                                                 
47 Ö. Özmen Uysal, “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci: IASC ve Önde Gelen Ulusal ve 

Uluslararası Örgütler”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 17, 2006, s. 90. 
48 K. S. Muthupandian, An Introduction to International Financial Reporting Standards, Erişim tarihi: 20.04.2013, 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28878/1/MPRA_paper_28878.pdf,  
49 Servet Özkök, “Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Arasında Muhasebe Standartlarını Uyumlaştırma Çalışmaları”, 

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 2, 2000, s. 92. 
50 Besalet Başoğlu ve Ahmed Goma, “International Accounting Standards and Selected Middle East Stock 

Exchanges”, Erişim Tarihi: 20.04.2013, http://www.adoptifrs.org/uploads/Tunisia/ 

International%20accounting%20standards%20and%20selected%20middle%20east%20.pdf,  
51 Roger Hussey ve Audra Ong, International Financial Reporting Standards Desk Reference, John Wiley & Sons. 

Inc., USA 2005, p. 12. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28878/1/MPRA_paper_28878.pdf
http://www.adoptifrs.org/uploads/Tunisia/%20International%20accounting%20standards%20and%20selected%20middle%20east%20.pdf
http://www.adoptifrs.org/uploads/Tunisia/%20International%20accounting%20standards%20and%20selected%20middle%20east%20.pdf
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muhasebe yaklaşımını öneren standartlar önermektedir
52

. Ancak 1993 yılında 

tamamlanan “karşılaştırılabilirlik projesi” ile standartlardaki alternatiflerin sayısı önemli 

derecede azaltılmaktadır
53

.  

1981’de IFAC, ISAC’nin uluslararası muhasebe sorunları üzerine tartışma 

belgeleri yayınlamasında ve uluslararası muhasebe standartları koymada tam bağımsız 

olduğunu kabul etmektedir. Aynı zamanda IFAC’nin tüm üyeleri IASC’nin üyeleri 

olmaktadır. 1980’ler boyunca birçok ülke IASC’ye katılmakta ve 1987’de IOSCO 

Danışma Grubuna katılmakta ve “karşılaştırılabilir projeye” destek vermektedir. Bu 

yılda IAS’nin ilk zorunlu kitabı yayınlanmaktadır. IASC toplamda finansal tabloların 

sunumu ve hazırlanmasında ana konuların etkisi ile ele alınan 41 IAS 

yayınlamaktadır
54

.  

Zaman içerisinde IASC’nin çalışmaları istenilen sonuçları vermeyince, değişiklik 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 2000 yılında yasal değişikliğe gidilerek, 

standart oluşturma ve uygulama süreçlerinde iyileştirme hedeflenmektedir. IASC, Mart 

2001’de yapılan toplantıda tam bağımsız bir kuruluş olan “IASC Vakfı (IASCF)” haline 

gelmektedir. IASC Vakfı; IASB, IFRIC ve SAC’den oluşmaktadır
55

.  

Nisan 2001’den sonra muhasebe standartları yayınlama yetkisini üzerine alan 

IASB, kendi dönemlerinde çıkarılan standartları IFRS/UFRS olarak isimlendirmektedir. 

IASB önceki komitenin onayı ile yayınlanmış olan IAS/UMS’lerin de yürürlükte 

kalmasını benimsemektedir. Bu nedenle şu an yürürlükte olan standartlar IAS/UMS 

daha sonra yürürlüğe girenler ise IFRS/UFRS ismiyle anılmaktadır
56

. IASB’nin 2001 

yılında IASC’nin yerine geçmesiyle, daha önce faaliyet gösteren Daimi Yorumlama 

Komitesi (SIC)’nin yerine 2002 yılında IFRIC faaliyete başlamaktadır
57

.  

IASB’nin temel amaçları arasında; yüksek kaliteli, anlaşılabilir, uygulanabilir ve 

küresel olarak kabul edilen IFRS’lerin tek bir setini geliştirme, standartların çok sıkı 

uygulanmasını ve kullanımını destekleme, gelişen ekonomiler ve KOBİ(SME)’lerin 

                                                 
52 Muthupandian 
53 İbiş ve Özkan, s.28. 
54 Hussey ve Ong, “p. 12. 
55 Ülkü,  s. 20. 
56 Ray Ball, “International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for inventors”, Accounting and 

Business Research, İnternational Accounting Policy Forum, Cilt: 36, Sayı: 1, London 2006, s. 6.    
57 Ozan Özdemir, s. 33. 
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finansal raporlama ihtiyaçlarını dikkate alma ve kaliteli çözüm yolları için ulusal 

muhasebe standartları ve IFRS’lerin uyumlaştırılmasını gerçekleştirmektir
58

.  

Standartların uluslararası alanda kullanımı giderek yaygınlaşmakta, bazı ülkeler 

ulusal standartları yerine bu standartların kullanımını zorunlu tutarken bazıları ise ulusal 

standartları ile uyumlaştırmaktadır
59

.  

IASC ve IASB’nin yapısı şu şekilde özetlenmektedir. 

Tablo 1.3. IASC ve IASB’nin Karşılaştırmalı Yapısı 

IASC’nin Önceki Yapısı IASB’nin Mevcut Yapısı 

*Gönüllülük temelinde yarı zamanlı 

üyeyle standart hazırlayan yapı 

*12 bağımsız tam zamanlı, 2 yarı zamanlı 

gönüllü üye 

*Yalnızca bağışlara dayalı *Yalnızca bağışlara dayalı 

*Mevcut standartların açıklanmasıyla 

sınırlı 

*Kuşatıcı muhasebe ilkeleri çevresinde 

merkezlenmiş 

*US GAAP ile uyumlu standartların 

geliştirilmesine odaklanmış 

*Belirlenen düzenlemelerin spesifikliği  

*Avrupa merkezli kurul 

*”5 Büyük” muhasebe firmasının önemli 

rol oynadığı bir karar süreci 

*Ağırlıklı olarak İngiliz ve Amerikalı 

teknokratlar 

*Yerel gruplarla irtibat kurmak üzere 

atanan 7 üye 

Kaynak: Ö. Özmen Uysal, “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci: IASC ve Önde Gelen Ulusal ve 

Uluslararası Örgütler”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 17, 2006, s. 98.  

1.2.2.3. US GAAP ve UFRS’lerin Uyumlaştırılması 

Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği net kâr US GAAP’a göre 

hesaplandığında farklı, UFRS’ye göre hesaplandığında farklı sonuç verebilmektedir. Bu 

durum tablo kullanıcılarının standartlara olan güvenini zedelemekte ve işletmenin 

gerçek performansına yönelik şüpheleri arttırmaktadır. Aynı zamanda uluslararası 

alanda faaliyet gösteren bir işletmenin, her iki standarda göre finansal tablolarını 

hazırlamak zorunda kalmaları maliyetlerini arttırmaktadır. Bu sorunların yanı sıra 

ABD’de yaşanan muhasebe skandalları, standartların uyumlaştırılması gerekliliğinin 

yayılmasına neden olmakta ve uyumlaştırma çalışmaları hızlanmaktadır
60

.  

                                                 
58 K. C. Chakrabarty, Inroduction of International Financial Reporting Standards (IFRS) – İssues and Challenges, 

Erişim Tarihi: 20.04.2013, http://www.bis.org/review/r110215b.pdf?frames=0. 
59 Evci, s. 7. 
60 Evci, s. 11. 

http://www.bis.org/review/r110215b.pdf?frames=0
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Uyumlaştırma çalışmalarını resmiyete dökmek için 2002 yılında FASB ve IASB 

Norwalk Anlaşmasını imzalamaktadır
61

. Bu anlaşma ile her iki taraf da mevcut finansal 

raporlama standartlarını uyumlaştırmak ve uyumlaştırma çalışmalarını devam ettirmek 

için birlikte hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Her iki kurum da aralarındaki 

farklılıkların giderilmesi, gelecek çalışma programının koordine edilmesi, ortak 

projelerin devam ettirilmesi ve kurul organlarının çalışmalarının desteklenmesi 

konularına önem verilmesi hususunda uzlaşmaktadır
62

. Ayrıca FASB, US GAAP ve 

IFRS’lerin yakınsamasının hızlandırılması amacıyla fiziki imkânlarını da IASB 

üyelerine kullandırma kararı almaktadır.  

IASB, Mayıs 2012 yılı itibariyle yayınlanmış standart sayısı 42, geçerli standart 

sayısı toplam 38 adettir. Bunlar, 29 adet IAS/UMS, 8 adet IFRS/UFRS ve 2013’te 

yürürlüğe girmek üzere 5 adet IFRS yayımlanmaktadır. Ayrıca tek bir standart olarak 

2009 yılında IFRS for SME (KOBİ UFRS) yayımlamaktadır. Aynı zamanda “IFRS 

Önsözü” ve “Standartlar Çerçeve Metni” yayımlamaktadır. 

Finansal raporlama standartlarında uluslararası uyumun sağlanması ve uluslararası 

finansal raporlama standartlarının oluşturulmasını gerektiren faktörler ile finansal 

raporlama standartlarının uyumlaştırılmasını gerektiren faydaları şu şekilde 

sıralanmaktadır
63

. 

a) Finansal Piyasaların Uluslararasılaşması 

b) Çokuluslu Şirketler 

c) Bağımsız Denetim Firmaları 

d) Ekonomik Birlik Oluşturma Hedefleri 

e) Uluslararası Düzenlemelerdeki Gelişmeler 

f) Gelişmekte Olan Ülkelerin Elde Edecekleri Faydalar 

2005 yılından itibaren AB, şirketlerin finansal tablolarını hazırlarken ve sunarken 

IFRS’yi uygulamaları zorunluluğu getirmektedir
64

.  

                                                 
61 AICPA, “International Financial Reporting Standards (IFRS)é, Erişim Tarihi: 20.04.2013, 

http://www.ifrs.com/pdf/IFRSUpdate_V8.pdf. 
62 Evci, s. 11. 
63 Çağlar, s. 54. 
64 Mustafa A. Aysan, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Ulusal Uyum: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, Sayı: 40, 2008, s. 48. 

http://www.ifrs.com/pdf/IFRSUpdate_V8.pdf
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Bu çalışmaların sonucunda, SEC tarafından 2008 yılında ABD’nin IFRS’lere 

adaptasyonu için detaylı bir plan açıklanmaktadır. Bu yol haritası 40 farklı aşamadan 

oluşmaktadır. Bu sürecin gerçekleşmesi durumunda 2014 yılından itibaren ABD’de 

IFRS’ler kullanılacak ve tüm dünyada geçerli tek bir IFRS seti kullanılmaya 

başlanacaktır
65

.  

1.2.3. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) Gelişimi Süreci 

1.2.3.1. Türkiye Muhasebe Standartlarının Oluşumu 

Türkiye’de uluslararası ticaretin önemli boyutlara ulaşması, işletmelerin fon 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla yurt dışı piyasalara yönelmesi ve hisse 

senetlerinin dünya borsalarında işlem görmeye başlaması nedeniyle hazırlanan finansal 

tabloların US GAAP ve IFRS’ye uygun olarak hazırlanması ön plana çıkmaktadır. 

Ayrıca AB’ye üyelik ve üye ülkelerle ilişkilerin yoğun olması IFRS ile uyumu 

kaçınılmaz hale getirmektedir
66

.  

Türkiye’de muhasebe standartlarının gelişimi devlet öncülüğünde 

gerçekleşmektedir. Türk muhasebe yazını ve mevzuatının oluşturulmasında ise 

ekonomik ve siyasi olarak ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerden örnek alınan yasalar 

ve uygulamalar etkili olmaktadır
67

. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki muhasebe 

uygulamalarında önce Fransız daha sonra Alman mevzuatı ve yayınlarının etkisi 

olmaktadır. 1950’li yıllarda ABD ile olan ticari-siyasi ilişkilerin sonucunda Amerikan 

mevzuatının etkisinde kalınmaktadır. 1987 yılı sonrasında AB’ye tam üyelik 

başvurusunda bulunulması ile AB düzenlemelerinin etkisi ve son yıllarda küreselleşme 

hareketlerinin hızlanmasıyla IFRS’nin etkisinde kalınmaktadır
68

.  

                                                 
65 Ercan Çelik, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nin Varlıkların Değerlemesi Hususunda Getirdiği 

Yenilikler: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi SBE, Adana 2012, s. 27.   
66 Evci, s. 11. 
67 Baki Yılmaz, “Muhasebe Standartlarının Oluşumu ve Uygulama Alanı”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), Konya 2007, s. 142. 
68 Feriştah Sönmez, “13 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı-Stoklar (IAS-2 ve Türk Muhasebe Yazınıyla 

Desteklenmiş Açıklamalar İle Birlikte)”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 9, 2003, s. 24. 
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Küreselleşen dünyada ülkemizde muhasebe düzenlemeleri şu şekilde 

gelişmektedir
69

.  

 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe girmekte, 

 1983 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulmakta ve kurul tarafından 

“Standart Mali Tablo ve Raporlar” Tebliği yayınlanmakta,  

 1984 yılında SPK tarafından “Standart Genel Hesap Planı” Tebliği 

yayınlanmakta,  

 1989 yılında 3568 sayılı Muhasebe Meslek Kanunu yürürlüğe girmekte,  

 1992 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 

Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) 1994 yılında uygulanmak üzere yayınlanmakta,  

 1994 yılında Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) 

oluşturulmakta,  

 1996 yılında TMUDESK, Türkiye Muhasebe Standartlarını yayınlamaya 

başlamakta ve 2002 yılına kadar 19 adet standart yayınlamakta,  

 1999 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmakta ve 

2002 yılında ilk toplantısını yaparak faaliyete başlamakta,  

 2002 yılında BDDK Bankacılık Sektörü için UFRS ile uyumlu muhasebe 

uygulama tebliğleri yayınlamakta,  

 2003 yılında SPK tarafından UFRS ile uyumlu 33 adet Sermaye Piyasasında 

Muhasebe Standartları yayınlanmakta,  

 2005 yılından itibaren TMSK tarafından UFRS ile uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartları resmi gazetede yayınlanmakta,  

 2005 yılında TTK tasarısı 2005 yılından itibaren kamuoyuna sunulmakta,  

 2011 yılında Yeni TTK çıkartılarak muhasebe uygulamalarında TMS/TFRS’yi 

uygulama zorunluluğu getirilmekte ve bu şekilde yasa ile bir yaptırım uygulanmaya 

çalışılmaktadır. 

 2 Kasım 2011 tarihli, 660 Sayılı KHK ile TMSK yerine “Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)” getirilmektedir.  

                                                 
69 Mevlüt Karakaya, “KOBİ’lerin Küresel Ekonomik İklime Uyumunda Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları”, Erişim Tarihi: 20.04.2013, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 

http://www.asmmmo.org.tr/asmmmo/files_yayinlar/file_5.pdf.  

http://www.asmmmo.org.tr/asmmmo/files_yayinlar/file_5.pdf
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1.2.3.2. Türkiye Muhasebe Standartlarının Oluşumunda Etkili Olan 

Kurumlar   

Türkiye’de muhasebe uygulamalarını genelde TTK ile VUK’daki hükümlerin 

yönlendirdiğini, ancak bu konulardaki hükümlerin ihtiyaca cevap vermediği 

durumlarda, yasal statüye sahip olan bazı kuruluşların kendi yetki alanlarına giren 

işletmeler için, yapmış oldukları yönlendirici çalışmalara başvurulmaktadır. Bu 

kuruluşların en önemlileri ve bunların muhasebe standartları ile ilgili olarak yapmış 

oldukları çalışmalar şu şekilde özetlenmektedir.  

a) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

1983 yılında kurulan SPK, kamuyu aydınlatma, finansal kararların alınmasında 

ilgili kesimleri bilgilendirme amacına yönelik düzenlemeler Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. SPK’nın 16. 

ve 22. Maddeleri ile kurula muhasebe standartları belirleme yetkisi verilmekte ve kurul 

bu yetki çerçevesinde Kanun kapsamında yer alan ortaklıkların uymak zorunda 

oldukları muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeler yapmaktadır
70

. Kurul 2003 

yılında UFRS ile uyumlu 33 adet standart yayınlamaktadır.   

b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 

BDDK tarafından; bankaların hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin 

sağlanması, gerçekleşen işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerin 

gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir biçimde muhasebeleştirilmesi 

ile mali tabloların zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması ve 

yayınlanmasına ilişkin esas, usul ve ilkelerin belirlenmesi amacıyla 2002 yılında 

UMS’ye paralel düzenlemeler içeren Muhasebe Uygulamaları Yönetmeliği 

yayınlanmaktadır
71

. Bu yönetmelik 19 adet standarttan oluşmaktadır.   

c) Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) 

TMUDESK, finansal raporlama standartlarına duyulan ihtiyacı gidermek 

amacıyla, muhasebe ilgi gruplarının temsilcilerinin katılımıyla ve uluslararası finansal 

raporlama standartları ile uyumlu standartlar üretmek üzere 1994 yılında TÜRMOB 

                                                 
70 A. R. Zafer Sayar, “Oluşturulmakta Olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun Işığı Altında Türkiye’de 

Muhasebe Standartlarının Mevcut Durumu ve Kamuyu Aydınlatma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 7, 

2002, s. 78. 
71 Evci, s. 15. 
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tarafında kurulmaktadır
72

. Kurulun amaç ve esasları doğrultusunda yapılan çalışmalarda  

19 adet muhasebe standardı yayınlanmaktadır.  

1999 yılında kanunda yapılan değişiklikle, Türkiye’de finansal raporlama 

standartları çıkartma yetkisi, aynı yıl kurulan TMSK’ya verilerek önemli bir adım 

atılmaktadır
73

.    

d) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 

1999 yılında Sermaye Piyasası Kanununa eklenen bir maddeye göre TMSK, 

muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini sağlayacak ulusal muhasebe 

standartlarını saptamak ve yayınlamak üzere kurulan bir kuruluştur. İdari ve milli 

özerkliği bulunan kurul, 2002 yılında yaptığı ilk toplantısı ile TMUDESK’in görevlerini 

devralmakta ve muhasebe standartlarının belirlenmesinde tek yetkili kuruluş olarak 

faaliyetine başlamaktadır. Kurul TMS/TFRS’lerin uluslararası alanda geçerlilik 

kazanması için UMS/UFRS’lere tam uyumu benimsemektedir. Bu doğrultuda 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı (IASCF) ile bir telif anlaşması 

yapılarak, kurul tarafından standartların resmi bir Türkçe çevirisinin yapılması ve Türk 

Mevzuatında yer alması öngörülmektedir
74

. 

Kurul 2010 yılında tüm değişiklikleri işlenerek yayınlanan TMS/TFRS setinde; 

Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Kavramsal Çerçeve, 41 adet 

TMS, 9 adet TFRS ve bu standartlarla ilgili 26 adet Yorum bulunmaktadır
75

.  

2011 yılında KHK ile yerine “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu” getirilmektedir. 

e) İktisadi Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu (İDTYDK) 

İDTYDK 1968 yılında yayınlanan ve 1972 yılında uygulamaya koyduğu ve 

KİT’ler için zorunlu tuttuğu Tekdüzen Muhasebe Sistemi çalışmasını yapmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada; Muhasebe Usullerinin Islahı ve Yeknesaklaştırılması, 

Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ), 

Rapor Sistemi, Tekdüzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları, Mali İşler-Muhasebe ve 

                                                 
72 Bostancı, s. 7. 
73 Yüksel K. Yalkın, “Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (TMUDESK) Çalışmaları ve Türkiye 

Muhasebe Standartları”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 5, 2001, s. 2.  
74 Yüksel K. Yalkın ve Diğerleri, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’de Finansal Raporlama 

Standartlarının Gelişimi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 76, 2006, s. 298. 
75 Çelik, s. 230. 
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Kontrol Dairelerinin Organizasyonu ile Terimler ve Açıklamalar şeklinde 6 adet rapor 

yayınlamaktadır
76

.  

Bu çalışma başlangıçta KİT’lerde zorunlu olduğu halde daha sonra diğer 

işletmeler tarafından benimsenerek Türkiye’de muhasebe sisteminin gelişmesinde 

önemli rol oynamaktadır.  

f) Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 

TBB, bankalar arasında uygulama birliği sağlamak için muhasebe konusunda 

çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Örneğin 1969 yılında yürürlüğe giren bir çalışma ile 

bankalardan kredi talep eden işletmelerin son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosunun 

tiplerini belirleyerek Türkiye’de bu tip bilançoların kullanılmasına öncülük etmektedir. 

Aynı zamanda bankalarda kullanılmak üzere hazırlanan tekdüzen hesap planı ve 

finansal tablo modelleri, raporları bankalar arasında tekdüzen bir uygulamayı 

gerçekleştiren önemli bir çalışmadır
77

.  

g) Sigorta Murakabe (Denetleme) Kurulu (SDK) 

Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketleri; Hazine Müsteşarlığı, 

SDK ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB)’nin temsilcilerinin 

katılımı ile oluşturulan “Tekdüzen Hesap Planı Komitesi” tarafından hazırlanan 1994 

yılından itibaren kullanılmaya başlanan tekdüzen hesap planına göre iş ve işlemlerini 

muhasebeleştirmek zorunda kalmaktadır. Bu tekdüzen hesap planı; tek tip bilanço ve 

gelir-gider tablosu hazırlanmasına imkân tanımak, sigortacılık sektöründe muhasebe 

kayıtlarında ve mali raporlama açısından yeknesaklığı sağlamak, sektörün ve şirketlerin 

maddi gelişimini sağlıklı biçimde değerlendirerek ilgililerin ihtiyacı olan bilginin elde 

edilmesine imkân sağlamak amacını gütmektedir
78

.    

h) Maliye Bakanlığı (MB) koordinatörlüğünde kurulan Muhasebe Standartları 

Komisyonu 

1990 yılında çeşitli kesimlerin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyonun 

temel amacı, ülkemizde standart karmaşasına son vererek tüm kesimleri bağlayıcı 

nitelikte tek elden yayınlanacak muhasebe standartları hazırlamaktır. Komisyonun 

                                                 
76 Başpınar, s. 47 
77 Gökçen ve Diğerleri, s. 5. 
78 Başpınar, s. 48. 
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çalışmaları sonucunda Maliye Bakanlığı’nca 1992 yılında Resmi Gazetede “Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)” yayınlanmaktadır. Bu tebliğ ile 

muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tablolar 

ilkeleri, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması ve tekdüzen hesap çerçevesi, hesap 

planı ve işleyişi gibi konularda düzenlemeler yapılmaktadır
79

.  

ı) Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi 

1987 yılında kurulan komite, Türk Muhasebe Standartlarını hazırlamakla 

görevlendirilmektedir. Komitenin iş programında 43 adet muhasebe standardı 

bulunmaktadır. Teknik kurullardan geçen standartlar; Raporlama-Bilanço Formu 

Standardı, Raporlama-Kar ve Zarar Tablosu Formu Standardı, Muhasebenin Temel 

İlkeleri Standardı ve Denetim Genel ilkeleri ile Denetçiye İlişkin Açıklama 

Standardıdır. Bu komitenin hazırlamış olduğu standartlar, AB Dördüncü Direktifine 

yaklaşması ve Türk muhasebesinin gelişmesi açısından önemlidir. Ancak uygulamada, 

TSE’nin standartlarının etkili olduğu söylenemez. Komite, TÜRMOB kurulduktan 

sonra çalışmalarına ara vermekte ve muhasebe standartlarının tek elden yapılmasını 

sağlamak üzere, koordinatörlüğünü birliğin yöneteceği TMSK’nın kurulmasını ilke 

olarak kabul etmektedir
80

. 

i) Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 

1942 yılında “Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Derneği” olarak 

kurulmuş olan ve 1967 yılında unvanı TMUD olarak değiştirilen dernek, Türkiye’de 

muhasebe mesleğinin gelişmesinde önemli yeri olan bir girişimdir. 1975 yılında IASC 

üyesi olarak UMS’yi kabul etmekte ve üyeleri için ülkelerinde “Uyulması Zorunlu 

Mesleki Kararlar” olarak uygulanmasını üyelerden istemektedir. 1979 yılında IFAC’a 

kurucu üye ve IASC’a üye olması kabul edilmektedir
81

. 1970’li yıllarda TMUD’nin, 

UMS’yi Türkçeye çevirip yayınlaması, Türkiye’de muhasebe standartları konusundaki 

ilk ciddi teşebbüslerden birini oluşturmaktadır. Bu girişim, yaptırım gücü olmadığından 

bilimsel bir yapıt olmaktan ileri gidememektedir.  

 

                                                 
79 Gökçen ve Diğerleri, s. 8. 
80 Başpınar, s. 47. 
81 TMUD, Erişim Tarihi: 05.06.2013, http://www.tmud.org.tr/DocumentPage.aspx?MenuID=14. 

http://www.tmud.org.tr/DocumentPage.aspx?MenuID=14
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k) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 

Gerek muhasebe standartlarını gerekse bağımsız denetim standartları tek bir 

kurum altında toplanarak, standartlaşmada çok başlılığı önlemek maksadıyla 2011 

yılında KHK ile kurulmaktadır.  

660 Sayılı kanun maddesinde kurumun amacı; uluslararası standartlarla uyumlu 

TMS oluşturmak ve yayınlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni 

ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız 

denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisine haiz KGK’nın kuruluş, teşkilat, 

görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak 

açıklanmaktadır. 

“Bu KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihte TMSK’nın her türlü varlıkları, borç ve 

alacakları, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtları ve diğer dokümanları ile nakit ve 

benzerleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır.” hükmü ile 

TMSK’nın son bulduğu ve bu Kuruma bağlandığı belirtilmektedir.     

1.2.3.3. Türkiye Muhasebe Standartlarının UFRS ile Uyumlaştırılması 

Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye’de muhasebe yazınına VUK ve TTK’da yer 

alan düzenlemeler yön vermekte, uygulamalarda MB tarafından yayınlanan MSUGT ile 

VUK’da yer alan hükümler esas alınmaktadır. TTK’da yer alan hükümler şirket 

ortaklarının çıkarlarını, VUK’da yer alan hükümler ise vergi gelirlerini gözeterek 

düzenlendikleri için farklı uygulamalar ve farklı dönem kârı hesaplama yöntemleri 

ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu düzenlemeler kamuoyunun ve finansal tablo 

kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve üçüncü kişilere yönelik finansal 

raporlamayı gündeme getirmektedir.  

Her kesimden bilgi; kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması, işletmelerin 

faaliyetleri ve finansal performansı hakkında şeffaf, güvenilir ve gerçeğe uygun bilgi 

sunumunun gereksinimi TFRS’yi ortaya çıkarmaktadır. TFRS’lerin uluslararası alanda 

geçerlilik kazanması için UFRS’ler ile tam uyum benimsenmektedir. Bu doğrultuda 

IASCF ile yapılan telif anlaşması ile UFRS’lerin özüne sadık kalınarak Türkçeye 

çevrilmektedir. 
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Bunun yanı sıra 2011 yılında yayımlanan Yeni TTK ile Kurul tarafından çıkarılan 

TFRS’lerin finansal tablolarda ve raporlamada uygulanması zorunluluğu 

getirilmektedir. Bu şekilde muhasebe uygulamalarında tekdüzelik sağlanmak 

istenmektedir.  Aynı zamanda mali yapılar, gizlilik ilkesinden çıkarılarak açıklık ilkesi 

benimsenmektedir.  

1.2.4. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal 

Raporlama Standartlarının (KOBİ TFRS) Gelişim Süreci 

1.2.4.1. KOBİ UFRS’nin Gelişimi 

Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler de büyük 

işletmeler gibi “ülkelerle sınırlı olmayan” anlaşılabilir finansal tablolara ihtiyaç 

duymaktadır. Bunun en önemli sebebi, KOBİ’lerin kendi ülke sınırları dışında da ticari 

ilişkiler kurmak istemeleridir. Bu nedenle hem kredi veren kuruluşlarla yapılan 

anlaşmalar nezdinde hem de diğer ülkelerdeki tedarikçilerle ve müşterilerle kurulan 

ilişkilerde uluslararası finansal raporlara duyulan ihtiyaç tetiklenmektedir. Bunun 

dışında Basel II kriterlerinin etkisiyle, kredi derecelendirme kuruluşlarının talep ettiği 

şeffaf finansal tablolar uluslararası finansal raporlama standartları kullanılarak elde 

edilebilmektedir
82

.  

KOBİ’lerde finansal raporlama uygulamaları değerlendirildiğinde, KOBİ’lerin 

muhasebeye yaklaşımının vergi muhasebesi esaslı olduğu görülmektedir. KOBİ’ler 

geleneksel muhasebe uygulamalarında teknolojik imkânlardan çok fazla 

yararlanamamakta, muhasebe alanında da nitelikli işgücü sorunu yaşamakta, sağlıklı bir 

iç kontrol sistemi ve finansal raporlama yaratmada sıkıntılar yaşamaktadır
83

.  

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle KOBİ’lerin finansal ve yönetsel yapıları içerisinde 

UFRS’lerin tam anlamıyla anlaşılması ve uygulanması zor görünmektedir. IASB, 

UFRS’lerin tüm işletmelere uygulanamayacağı konusunda yöneltilen eleştiriler 

sonucunda, UFRS’lerin tam set uygulamalarının karmaşık olması ve KOBİ’lere büyük 

                                                 
82 Volkan Demir, “”KOBİ’ler İçin UFRS’nin Son Taslağı ve Değerlendirmeler”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 80, 2007, 

s. 45. 
83 Deloitte, “KOBİ’ler İçin UFRS Taslağı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği ile İlgili Düşünceler”, UFRS Cep 

Kitapçığı, 2008, Erişim Tarihi: 20.05.20113 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Turkey/Local%20Assets/Documents/Turkey-tr_denetim_kobiler%20icin%20UFRS_030108.pdf 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/Turkey-tr_denetim_kobiler%20icin%20UFRS_030108.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/Turkey-tr_denetim_kobiler%20icin%20UFRS_030108.pdf
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maliyetler doğurması nedeniyle KOBİ’ler için UFRS’yi hazırlama gereği 

duymaktadır
84

.  

KOBİ’ler için UFRS, IASB’ın yoğun bir çalışma sürecinde geçtikten sonra şu 

şekilde oluşturulmaktadır. 

Tablo 1.4. KOBİ’ler için UFRS Oluşum Süreci 

Kaynak: A.Poroy Arsoy ve Tuba Bora, “KOBİ Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye 

Uygulaması Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı: 56, 2012, s. 20.  

                                                 
84 Demir, s. 45. 

Temmuz 2003 KOBİ UFRS projesi IASB’ın gündemine alınmaktadır. 

Haziran 2004 KOBİ UFRS’lerin tartışma metninin yayınlanması ve Eylül 

2004’e kadar görüşe açılmaktadır. 

Nisan 2005 KOBİ’lerde kayda alma ve ölçmeye ilişkin 94 anket 

yapılmaktadır. 

Ekim 2005 Kayda alma ve ölçme konularında sadeleştirmek için 43 grupla 

kamuya açık yuvarlak masa toplantıları gerçekleşmektedir. 

Temmuz 2003-

Şubat 2007 

31 Kurul toplantısında KOBİ UFRS tartışılmaktadır. 

Ağustos 2006 IASB web sayfasında Nihai Taslak’ın ilk taslağı 

yayınlanmaktadır. 

Kasım 2006 IASB web sayfasında Nihai Taslak’ın revize edilmiş taslağı 

yayınlanmaktadır. 

Şubat 2007 KOBİ UFRS Nihai Taslak’ın yayınlanması ve Kasım 2007’ye 

kadar görüşlere açılmaktadır. 

Nisan 2007 Nihai Taslak üzerine IASB ekibinin yaptığı incelemeler 

yayınlanmaktadır. 

Haziran 2007 20 ülkede 116 küçük işletmenin katılımıyla Nihai Taslak’ın alan 

testi 

Kasım 2007 Yorum döneminin sonu, 162 adet yorum mektubu alındı. 

Mart-Nisan 2008 Yorum mektuplarında ve alan testinde karşılaşılan ana konuların 

Kurul’a sunumu 

Nisan 2008 Çalışma Grubu’nun Nihai Taslak üzerindeki olası değişikliklere 

ilişkin kapsamlı tavsiyelerini sunmakta  

Mayıs 2008-

Nisan 2009 

13 Kurul toplantısında önerilerin yeniden tartışılmaktadır. 

Mayıs 2009 Nihai Taslak metin IASB’ın web sayfasında yayınlanmaktadır. 

Nisan 2009 Kurul’un Nihai Taslak’ta olduğu gibi standardın adının 

“KOBİ’ler için UFRS” olmasına karar vermektedir. 

Haziran 2009 13 Kurul üyesi kabul oy, bir üye red oy kullandı. 

Temmuz 2009 KOBİ’ler için UFRS’nin yayınlanmaktadır. 
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KOBİ’ler için UFRS seti temelde 3 kısımdan oluşmaktadır
85

. Bunlar; 

 Birinci kısım, 35 bölüm (standart) ve bir sözlükten oluşmakta, 

 İkinci kısım, uygulama kılavuzu olup, finansal tablo örnekleri ve açıklama 

dipnot bilgileri yer almakta, 

 Üçüncü kısım, standartların açıklamalarına ilişkin kontrol listeleri yer 

almaktadır.  

KOBİ’lerin raporlama yükünün azaltılması amacıyla, KOBİ muhasebe 

standartlarının her yıl yerine, üç yılda bir gözden geçirilmesi öngörülmektedir
86

. 

UFRS’de çok sayıda standart olması ve bunların hepsinin açıklanması, 

KOBİ’lerin mali tablolarını kullananlara faydalı bilgi sağlamamaktadır. Bu nedenle 

KOBİ’ler için UFRS’nin amacı; uluslararası olarak yüksek kalitede, anlaşılabilir ve 

uygulanabilir muhasebe standartları hazırlama, KOBİ’lerin hazırladığı finansal 

tablolarda kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik konulara odaklanma, uluslararası 

standartları kullanmak isteyen KOBİ’lerin finansal raporlama maliyetini ve yükünü 

azaltma ve kendi uyguladığı standartlardan UFRS’ye geçmeyi planlayan KOBİ’ler için 

geçişi kolaylaştırmaktır
87

.  

1.2.4.2. KOBİ TFRS’nin Gelişimi  

TMSK, UFRS’yi yakınsama prensibi gereği yayınlanan UFRS’leri Türkçeye 

çevirerek TFRS haline getirmekte ve uygulama kapsamına almaktadır. Dolayısıyla 

KOBİ’ler için UFRS konusunda da aynı yola başvurarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

KOBİ’lerin özelliklerinden dolayı, uygulamada güçlük çekeceği bazı standartlar, 

KOBİ TFRS kapsamında yer almamaktadır. Tam sette ayrı bir standart kodu ile 

oluşturulup yayınlanan standartlar, KOBİ finansal raporlama standartında bölüm kodları 

ile oluşturulmaktadır. Ayrıca tam set içindeki standartlarda birden fazla 

                                                 
85 A. Vecdi Can ve Diğerleri, “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanabilirliği ve 

Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri”, 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Mayıs 2011, s. 5. 
86 Mustafa Doğan ve M. Emin Karabayır, “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardında Yabancı 

Para İşlemleri ve Örnek Uygulamalar”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 32, 2010, s. 86  
87 Turhan Korkmaz ve Diğerleri, “Uluslararası Muhasebe Standartları ve KOBİ’lere Etkileri”, Muhasebe ve 

Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı: 36, 2007, s. 102. 
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muhasebeleştirme yöntemi sunulurken, bu yöntemlerden genel olarak uygulanması daha 

kolay olanlarının KOBİ TFRS’de yer aldığı görülmektedir
88

.   

TMSK, 2010 yılında KOBİ’ler için TFRS’yi Resmi Gazete’de yayınlamaktadır. 

Türkiye’de, KOBİ’ler için TFRS uygulamasına 2012 yılı başından itibaren 

geçilecektir
89

. 

Tam set TFRS’lerde tercihli uygulamalar varken, KOBİ TFRS’lerde basit 

uygulamaya yer verilerek, kayda alma ve ölçmede basitleştirilme sağlanmakta ve dipnot 

açıklamaları da azaltılmaktadır. KOBİ TFRS’nin özellikleri şöyle özetlenebilmektedir
90

.  

 KOBİ ihtiyaçlarına uygun olarak tam set standartlardan bağımsız ayrı bir 

standart olarak hazırlanmaktadır. Fakat bu standartın hazırlanmasında tam set 

standartlar temel alınmaktadır.  

 KOBİ’lerle ilgili olmayan standartlar kapsama alınmamaktadır. 

 Değerleme ve muhasebeleştirme esasları basitleştirilmektedir.  

 Seçenekli uygulamalar kaldırılmaya çalışılmaktadır. 

 KOBİ standartları, büyük ve borsaya kayıtlı olan işletmelere yönelik değildir 

ancak UFRS’ler esas alınarak hazırlanmakta, 

 KOBİ standartlarında yapılan değişiklikler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 

belirlenmekte, 

 KOBİ’lerle ilgili olmayan işlemlere yönelik açıklamalar kapsam dışı 

bırakılmakta, 

 KOBİ muhasebe standartları yatırımcılara kredi verenlere ve diğer ilgililere 

gerekli finansal bilgileri daha sade ve az kapsamlı tablolarda sunma imkânı vermektedir  

 Tam set standartlar yaklaşık 3000 sayfa iken, KOBI-TFRS 230 sayfadan 

oluşmaktadır.  Ayrıca tam set 3000 farklı bilginin finansal raporlarda açıklanmasını 

isterken, KOBİ TFRS’lerde istenen bilgi 300’e kadar düşürülmektedir. 

                                                 
88 F. Serkan Özdemir, s. 64. 
89 Ekrem Kara, “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanabilirliği Algısının Tespitine 

Yönelik Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(32), 

Kütahya 2012, s. 210.  
90 Azzem Özkan ve Filiz Özşahin, “Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ Finansal Raporlama Standartları 

Hakkındaki Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 37, 2012, s. 

51. 
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 KOBİ-TFRS, uluslararası finansal raporlama standartı olmakla birlikte, diğer 

tam setten ayrıdır. Tam set finansal raporlama standartlarının parçası değildir. Ancak bu 

standartlara paralel hazırlanmaktadır.  

 KOBİ-TFRS’de yetkili kurul, tam set finansal raporlama standartlarında olduğu 

gibi uluslararası finansal raporlama standartları kuruludur.  

KOBİ’ler için hazırlanan Standart toplam 35 bölümden oluşmaktadır. 

Basel II ve 2011 yılında yayımlanan Yeni TTK uygulamaları KOBİ’leri şu 

yönlerden etkilemektedir
91

. 

 Standartları uygulamaları kanuni bir zorunluluk olmakta, 

 Standartlara geçiş ile birlikte kaliteli bilgi üretilmekte, 

 Standartlara göre hazırlanan raporlar gerçek riskleri ortaya çıkaracağından, şirket 

yöneticileri bu riskleri daha iyi algılayıp önlem almak için çalışmakta, 

 Standartlara göre hazırlanan finansal tablolar, KOBİ’lerin performanslarının 

sağlanmasında iyi bir ölçüt olmakta, 

 KOBİ yönetiminde kurumsallaşmayı getirmektedir. 

1.3. FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

1.3.1. Finansal Tablo Kavramı 

Finansal tablolar, muhasebe sistemi içerisinde işletme ile ilgili finansal nitelikteki 

bilgilerin bir arada bulunduğu ve bunların bilgi kullanıcılarına sunulduğu araçtır. 

Muhasebe, bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların biçimini, örgütün 

işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün 

finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara 

ileten bir bilgi sistemidir
92

. Örgütün finansal verisini kaydeden, sınıflayan ve raporlayan 

bir süreç olarak tanımlanan muhasebenin temel çıktıları finansal tablolardır. 

                                                 
91 Ganile Kurt ve Veli Öztürk, “Basel II ve Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı Çerçevesinde KOBİ’lerin UFRS’ye 

Uyum Gerekliliği ve Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 

24, 2008, s. 50. 
92 Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, (12. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara 2005, s. 9. 
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Finansal tablolar, firmaların performanslarını belirlemek, değerlendirmek ve 

geçmiş verilerle ya da diğer firmalarla karşılaştırabilmek için kullandıkları tablolardır
93

. 

Başka bir tanıma göre ise, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan 

bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini 

sağlayan araçlardır
94

.      

1.3.2. Finansal Tablo Türleri 

İşletmelerin mali durumları ile ilgili bilgi almak isteyen kişi ve kurumlar genel 

olarak işletmenin mali yapısını, kârlılık durumunu ve kaynak yapısını görmek 

istemektedirler. Bu konuların her biri farklı finansal tablo ile açıklanmaktadır. 

Muhasebe sistemi içerisinde finansal tablolar; temel ve ek finansal tablo olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Temel finansal tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosundan oluşmaktadır. Ek 

finansal tablolar ise; Nakit Akım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Satışların 

Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosundan oluşmaktadır. 

Kâr Dağıtım Tablosu, kârın dağıtımı konusunda öneri niteliğinde hazırlanan bir 

tablo olmakla beraber MSUGT’de finansal tablolar arasında da sayılmaktadır. 

UFRS/TFRS, Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Özkaynak Değişim 

Tablosunun düzenlenmesi zorunlu finansal tablolar olarak kabul etmektedir. 

Finansal tablo dipnotları ve finansal tablodaki bilgiler ile ilgili açıklayıcı notlar, 

raporlar ve ek tablolar, finansal tabloların ayrılmaz bir parçası sayılmaktadır
95

.       

1.3.3. Finansal Tabloların Amacı ve Kullanıcıları 

Finansal tabloların amaçları şu şekilde sıralanmaktadır
96

; 

 Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler 

sağlamak, 

 Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak, 

                                                 
93 M. Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara 2005, s. 

21. 
94 Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara 2007, s. 4. 
95 Akdoğan ve Tenker, s. 3. 
96 Ümit Ataman, Genel Muhasebe-Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri, (15. Basım), Türkmen Kitabevi, İstanbul 2005, 

s. 266. 



34 

 

 Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları 

hakkında bilgi sağlamaktır. 

Standartlara göre finansal tabloların amacı ise; geniş bir kullanıcı kitlesinin 

ekonomik kararlar almasında yardımcı olmak amacıyla işletmenin finansal durumunun 

ve finansal performansının biçimlendirilmiş sunumu ve yöneticilerin kendilerine emanet 

edilen kaynakları işletmenin faaliyetlerinde hangi etkinlikte kullandıklarını 

göstermektedir. Finansal tablolar bu amaçlara ulaşmak için işletmeye ilişkin varlıklar, 

borçlar, öz kaynaklar, gelir ve giderler (kar-zarar dâhil) ve nakit akışları ile ilgili 

bilgileri sağlamaktadır. İşletme ile ilgili bu bilgiler dipnotlardaki diğer bilgilerle birlikte 

geniş kullanıcı kitlesinin işletmenin gelecek dönemlerindeki nakit akışlarını, işletmenin 

borç ödeme gücünü ve kısa vadeli borçlarını karşılamasını tahmin etmelerine yardımcı 

olmaktadır
97

.  

Finansal tablo kullanıcıları ise şu şekilde sıralanmaktadır
98

;  

 Firma yöneticileri, 

 Firmanın sahip veya ortakları, 

 Yatırım alanları arayan sermaye sahipleri, 

 Yatırım analistleri, 

 İşletme ile ticari ilişkide bulunan üçüncü kişi ve firmalar, 

 Yerli ve yabancı finansman kurumları, 

 Devlet, 

 İşletmede çalışanlar, 

 Halk  

1.3.4. Finansal Tabloların Genel Niteliksel Özellikleri 

Finansal tabloların taşıması gereken niteliksel özellikler şu şekildedir
99

; 

 

 

                                                 
97 Ekrem Özdemir, Kurumsal Yönetim ve İlgi Grupları Açısından TMS1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının 

Önemi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi SBE, Ankara 2011, s. 22. 
98 Ekrem Dibi, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Sistemi ve Türk Denetim Firmalarındaki 

Uygulamalar, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 2010, s. 14. 
99 Çağlar, s. 17. 
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a) Anlaşılabilirlik 

Finansal tablolarda yer alan bilgiler, orta derecede bilgiye sahip olan kullanıcılar 

tarafından tam olarak anlaşılabilir olmalıdır.  

b) İhtiyaca Uygunluk 

Bilginin faydalı olabilmesi için kullanıcıların karar vermeleri sırasındaki 

ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Bilgilerin yatırımcıların, kredi verenlerin ve diğer 

bilgi kullanıcılarının yatırım, kredi ve benzer kararlarıyla ilgili olması için; muhasebe 

bilgileri kullanıcıların geçmiş, şimdiki ve gelecekteki olayların sonuçları hakkında 

tahmin oluşturmalarına, beklentilerini doğrulamaya veya düzeltmeye yardımcı 

olmalıdır. 

c) Güvenilirlik 

Hata ve önyargıdan makul ölçüde arınmakta ve temsil etmeyi amaçladıkları bir 

şeye sadık kalarak temsil edilen bilgi güvenilir bilgidir. Güvenilirlik, bir bilginin olayı 

temsilde doğruluk, kanıtlanabilirlik ve tarafsızlık özelliklerini taşıması ile olmaktadır. 

d) Karşılaştırabilirlik 

Kullanıcıların karşılaştırma yapabilmeleri için bilgi tutarlı yöntemler izlenerek 

geçmiş yıl verileriyle karşılaştırmalı olarak açıklanmalıdır. Bu niteliğin en önemli şartı, 

kullanıcıların finansal tabloların hazırlanmasında takip edilen muhasebe politikaları, bu 

politikalarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin etkileri hakkında 

bilgilendirilmeleridir.  

e) Önemlilik 

İçinde bulunulan koşulların ışığı altında makul ölçüde bilgili bir kişinin 

yargısının, bu bilginin verilmemesi veya yanlış ifade edilmesinden dolayı değişmesi 

veya etkilenmesi sonucu doğuyorsa bu bilgi önemlidir. 

Bu niteliklerin yanında finansal tablolarda yer alan bilgilerin zamanında 

sunulması, fayda-maliyet dengesinin gözetilmesi, gerçeği doğru ve dürüst bir şekilde 

göstermesi de önemlidir
100

.     

                                                 
100 Dibi, s. 16. 
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1.3.5. Finansal Tablo Unsurları 

Bilançoda, işletmenin finansal durumunun ölçümü ile doğrudan ilgili unsurlar; 

varlıklar, borçlar ve öz sermaye kalemleridir. Gelir tablosunda performansın ölçümü ile 

doğrudan ilgili unsurlar ise gelir ve giderlerdir
101

.  

 

  

                                                 
101 Çağlar, s. 20. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 

(KOBİ TFRS)’NA GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

VE BAĞIMSIZ DENETİMİ 

2.1. KOBİ TFRS’YE GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1.1. KOBİ TFRS Bölümleri 

2010 yılında 27746 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ TFRS üç kısımdan 

oluşmaktadır. Birinci kısımda 35 Bölüm ve Sözlük, ikinci kısımda Uygulama Kılavuzu 

ve son kısımda Kontrol Listelerine İlişkin Açıklamalar yer almaktadır. İlk iki kısım 

TMSK tarafından yayınlanmaktadır. KOBİ TFRS’nin bölümleri şu şekildedir
102

:  

 Tablo 2.1. KOBİ TFRS’nin Bölümleri 

1. Bölüm Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

2. Bölüm Kavramlar ve Genel İlkeler 

3. Bölüm Finansal Tabloların Sunuluşu 

4. Bölüm Finansal durum Tablosu 

5. Bölüm Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu 

6. Bölüm Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu 

7. Bölüm Nakit Akış Tablosu 

8. Bölüm Finansal tablo Dipnotları 

9. Bölüm Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 

10. Bölüm Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar 

11. Bölüm Temel Finansal Araçlar 

12. Bölüm Diğer Finansal Araçlar 

13. Bölüm Stoklar 

14. Bölüm İştiraklerdeki Yatırımlar 

15. Bölüm İş Ortaklıklarındaki Paylar 

16. Bölüm Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

17. Bölüm Maddi Duran Varlıklar 

18. Bölüm Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

19. Bölüm İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye 

20. Bölüm Kiralamalar 

21. Bölüm Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 

22. Bölüm Borçlar ve Özkaynaklar 

                                                 
102 Resmi Gazete, KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ Sıra No: 208, TMSK, Sayı: 

27746, Ek 1’den yararlanılmıştır.  
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Tablo 2.1 (Devam) 

23. Bölüm Hasılat 

24. Bölüm Devlet Teşvikleri 

25. Bölüm Borçlanma Maliyetleri 

26. Bölüm Hisse Bazlı Ödemeler 

27. Bölüm Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

28. Bölüm Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

29. Bölüm Gelir Vergileri 

30. Bölüm Yabancı Para Çevrim İşlemleri 

31. Bölüm Yüksek Enflasyon 

32. Bölüm Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

33. Bölüm İlişkili Taraf Açıklamaları 

34. Bölüm Özellikli Faaliyetler 

35. Bölüm KOBİ’ler İçin TFRS’ye Geçiş 

Kaynak: Resmi Gazete, KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ Sıra No: 208, 

TMSK, Sayı: 27746, Ek 1’den yararlanılmıştır. 

1. BÖLÜM: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

Bu bölümde, KOBİ’lerin tanımı yapılmaktadır. Bu tanımda hangi işletmelerin 

KOBİ TFRS’yi uygulayabileceği konusuna değinilmektedir. Bu bölümde tanımlanan 

KOBİ niteliğini taşımayan işletmeler KOBİ TFRS’yi uygulayamamaktadır
103

. 

Bu bölümde yapılan tanıma göre KOBİ, kar amacı güden ancak kamuya hesap 

verme yükümlülüğü bulunmayan ve işletme dışı kullanıcılar için genel amaçlı finansal 

tablo hazırlayan işletmelerdir. Burada işletme dışı kullanıcılar; yönetimde olmayan 

ortaklar, mevcut ve potansiyel kredi kuruluşları, kredi derecelendirme kuruluşları, 

mevcut ve potansiyel yatırımcılar, devlet ve çalışanlar olarak sıralanmaktadır. Genel 

amaçlı finansal tablolar ise kişiye özel olmayan geniş bir kullanıcı kitlesinin ortak bilgi 

ihtiyacına yönelik finansal tablolardır. 

Ana ortaklığın tam set TFRS kullanması durumunda, bağlı ortaklığın kamuya 

hesap verme yükümlülüğü yoksa finansal tablolarında KOBİ TFRS’yi uygulayabilir
104

. 

2. BÖLÜM: Kavramlar ve Genel İlkeler  

Bu bölüm kavram ve ilkelere ayrılmaktadır. Kavram ve ilkelerle, finansal karar 

almaya yardımcı, doğru, güvenilir ve gerçeğe uygun finansal bilginin sunulması 

                                                 
103 Aydın Karapınar ve Diğerleri, KOBİ TFRS Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, Ankara 2012, s. 3. 
104 Volkan Demir ve Oğuzhan Bahadır, KOBİ’lerde Finansal Raporlama, TÜRMOB Yayınları-426, Ankara 2011, s. 

18. 
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amaçlanmaktadır. Standartta düzenlenen kavram ve ilkeler, finansal tabloların amacına 

ve raporlanan bilgilerin kullanılabilmesine yöneliktir.  

Finansal tabloların amacı; finansal bilgi talep edebilme imkânına sahip olmayan 

geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit 

akışları hakkında faydalı bilgi sağlamaktır. Ayrıca, finansal tablolar işletme 

yöneticilerinin idarecilik performanslarını yani yönettiği kaynaklarla ilgili hesap 

verebilirliklerini göstermektedir
105

.  

Finansal durum, işletmenin finansal durum tablosunda (bilanço) yer alan varlık, 

borçlar ve özkaynakların belirli bir tarihteki ilişkilerini göstermektedir
106

.  

Varlık; geçmiş dönemde ortaya çıkan, raporlama döneminde işletmenin 

kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen 

değerlerdir. Ekonomik fayda, nakit veya benzeri değerlerin işletmeye akması için 

doğrudan veya dolaylı katkı sağlaması potansiyelidir. 

Borçlar; geçmiş dönemlerde ortaya çıkan, ödenmesi veya ifası durumunda 

varlıkların azalışına neden olacak mevcut yükümlülüklerdir. Buradaki yükümlülük yasal 

yükümlülük olabileceği gibi zımnen kabul edilen bir yükümlülük de olabilmektedir. 

Zımnen kabul edilen yükümlülük, yayınlanmış politikalar ile işletmenin diğer taraflara 

belirli sorumlulukları kabul edeceğini göstermiş olması ve buna ilişkin taraflarda 

beklentinin olmasından kaynaklanmaktadır.  

Özkaynaklar; varlıklardan borçların düşürüldükten sonra kalan varlıklar 

üzerindeki ortakların paylarını ifade etmektedir. Özkaynaklar bilançoda; sermaye, 

dağıtılmamış kârlar (kâr yedekleri) ve özkaynaklarda muhasebeleştirilen kazanç ve 

kayıplar (sermaye yedekleri) olarak alt sınıflara ayrılmaktadır.  

Faaliyet sonuçları, işletmenin gelir ve giderleri arasındaki ilişkiyi ifade 

etmektedir
107

. 

Gelir; raporlama dönemi boyunca, yatırımcıların koyduğu değerler hariç, 

varlıklarda artış veya borçlarda azalış şeklinde ortaya çıkan ve özkaynaklarda artışla 

sonuçlanan ekonomik değer artışlarıdır. Gelirler, hâsılat ve kazançlardan oluşmaktadır. 

                                                 
105 Demir ve Bahadır, s. 23. 
106 Karapınar ve Diğerleri, s. 9. 
107 Karapınar ve Diğerleri, s. 10. 
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Hâsılat; işletmenin esas faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan satış, ücret, vade farkı, faiz, 

kar payı ve kirayı içeren gelirlerdir. Kazanç; özkaynaklarda artışa neden olan ancak 

hâsılat kapsamında değerlendirmeyen gelirlerdir ve kapsamlı gelir tablosunda ayrı 

olarak raporlanmaktadır.  

Gider; raporlama dönemi boyunca, yatırımcılara yapılan dağıtımlar hariç, 

varlıklarda azalışa ya da borçlarda artış şeklinde ortaya çıkan ve sonuçta özkaynakta 

azalışa neden olan ekonomik değer azalışlarıdır. Giderler olağan faaliyetlerden 

kaynaklanan giderler ve zararlardan oluşmaktadır. Giderler, olağan faaliyet döneminde 

ortaya çıkan satış maliyeti, ücretler ve amortismanları içermektedir. Zararlar, 

özkaynakta azalışa neden olan diğer kalemlerdir ve kapsamlı gelir tablosunda ayrı 

olarak raporlanmaktadır. 

Finansal tablolarda yer alan bilgin taşıması gereken özellikler olarak adlandırılan 

niteliksel özellikler şu şekilde sıralanmaktadır
108

.  

 Anlaşılabilirlik 

Finansal tablolar tarafından sağlanan bilginin ana niteliği kullanıcılar tarafından 

anlaşılabilir olmasıdır. 

 İhtiyaca Uygunluk 

Finansal tablolarda yer alan bilginin, finansal bilgi kullanıcılarının karar alma 

ihtiyaçlarına uygun olması gerekmektedir.  

 Güvenilirlik 

Finansal tabloların belirli kişi veya grupların çıkarı gözetilmeksizin tarafsızca 

düzenlenmesidir.  

 Önemlilik 

Finansal tablolarda sunulan veya sunulacak olan bilginin tutarından çok bilginin 

karar almayı etkileme düzeyi öne çıkmaktadır.  

 Özün Önceliği 

                                                 
108 Demir ve Bahadır, s. 23. 
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İşlemlerin ve olayların, yasal görünümlerine göre değil özlerine ve ekonomik 

gerçeklere uygun biçimde muhasebeleştirilmesi ve sunulması esas alınmaktadır. 

 İhtiyatlılık 

Belirsizlik nedeniyle tahmin yapılması gereken durumlarda varlık ve gelirlerin 

olduğundan fazla borçların ve giderlerin olduğundan az gösterilmemesi gerekmektedir.  

 Tam Açıklama 

Finansal tablolarda sunulan bilginin güvenilir olması için, bilginin maliyet ve 

önemlilik sınırları içinde bütünü kavraması yani tam olması gerekmektedir. 

 Karşılaştırılabilirlik 

Finansal tablolarda raporlanan finansal bilgilerin hem yıllar itibariyle hem de 

diğer işletmelerin finansal bilgileriyle karşılaştırılabilir olması gerekmektedir. Bu 

nedenle finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikaları, bu 

politikalarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin etkileri hakkında kullanıcılar 

bilgilendirilmelidir.  

 Zamanında Sunum 

Finansal bilginin ihtiyaca uygun olabilmesi için finansal bilgi kullanıcılarının 

alacakları ekonomik kararları etkilemesi gerekmektedir. Zamanında sunum, bilginin 

karar alma süreci içerisinde sunulmasını gerektiren bir ilkedir. 

 Fayda ve Maliyet Dengesi 

Bilginin sunumuyla elde edilecek faydanın, bilgiyi edinmek için katlanılan 

maliyetin üzerinde olması gerekmektedir. 

Varlık, Borç, Gelir ve Giderlerin ölçme ve muhasebeleştirme esasları şu 

şekildedir: 

Varlık, borç, gelir ve giderler; gelecekteki ekonomik yararların işletmeye akış 

veya işletmeden çıkışı ihtimali varsa ya da söz konusu kalemin maliyetinin güvenilir 

olarak ölçülmesi durumunda muhasebeleştirilmektedir. Maliyetin güvenilir olarak 

ölçülememesi durumunda söz konusu kalem finansal tablolarda raporlanamaz
109

.  

                                                 
109 Karapınar ve Diğerleri, s. 12. 
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Ölçme, varlık, borç, gelir ve giderlerin parasal tutarlarının belirlenmesi işlemidir. 

Standartlarda ölçüm, tarihi maliyet esası ve gerçeğe uygun maliyet esasına göre 

yapılmaktadır
110

.  

Tarihi maliyet, varlıklar için edinme tarihinde elde etme amacıyla katlanılan her 

türlü harcama ve tüketimlerdir. Borçlar için yükümlülüğün doğduğu tarihte yükümlülük 

karşısında elde edilen nakit ve nakit benzerlerinin tutarıyla ölçülmektedir.  

İtfa edilmiş değer ise, bir varlık veya borcun bir tarihi maliyetin daha önceden 

gider veya gelir olarak muhasebeleştirilen kısmını ifade etmektedir. 

Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar 

arasında varlığın el değiştirmesi ya da borcun ödenmesi sırasında ortaya çıkan değerdir.  

KOBİ TFRS’de kullanılan diğer ölçüm esasları ise şunlardan oluşmaktadır
111

. 

 Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer 

 Gerçekleşebilir değer 

 Net gerçekleşebilir değer 

 Kullanım değeri 

 Bugünkü değer 

 Cari maliyet 

 Geri kazanılabilir değer 

Nakit akış tablosu hariç tüm finansal tablolar tahakkuk esasına göre 

düzenlenmektedir. Tahakkuk esası, gelirin kazanıldığı giderin de ilgili hizmetler ya da 

mallar kullanıldığı anda muhasebeleştirilmesi politikasını içermektedir. Tahakkuk 

esasında; işlemlerin etkileri, işlemler ortaya çıktığı anda muhasebeleştirilmekte ve 

işlemler ilgili oldukları dönemin finansal tablolarında raporlanmaktadır. Nakit akış 

tablosu ise nakit esasına göre düzenlenmektedir. Nakit esasına göre, gelirler tahsil 

edildiğinde giderler ödendiğinde muhasebeleştirilmektedir
112

. 

                                                 
110 Karapınar ve Diğerleri, s. 12. 
111 Demir ve Bahadır, s. 31. 
112 Demir ve Bahadır, s. 28. 
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Bir varlık veya borcun finansal tablolara yansıtılabilmesi için gelecekte ekonomik 

fayda sağlama veya ekonomik fayda içeren değerlerin işletmeden çıkmasına ilişkin 

kesin bir beklentinin olması gerekmektedir. Buna göre
113

;  

Varlıkların finansal durum tablosuna yansıtılabilmesi için, yapılan bir harcama 

raporlama döneminden sonraki dönemlerde işletmeye gelecekte fayda girişine neden 

olması muhtemelse varlık olarak muhasebeleştirilmekte aksi takdirde bu harcama gider 

olarak muhasebeleştirilmektedir. Koşullu varlıklar, varlık olarak muhasebeleştirilemez. 

Borçların finansal durum tablosuna yansıtılması ise işletmenin raporlama dönemi 

sonu itibariyle geçmişte meydana gelen bir mali olaydan dolayı yükümlülüğü 

doğmuşsa, bu yükümlülük nedeniyle varlık transferi veya nakit ödeme söz konusu ise 

ve ödenecek tutar güvenilir olarak ölçülebiliyorsa borç olarak muhasebeleştirilir. 

İşletme birleşmeleri ve şerefiye standardında yer alan esaslar hariç olmak üzere koşullu 

borçlar borç olarak muhasebeleştirilmemektedir.  

Gelirlerin kapsamlı gelir tablosunda raporlanabilmesi için varlıklarda bir artışa 

veya varlıkların değerinde bir artışa ve borçlarda neden olan ekonomik fayda artışı 

güvenilir olarak ölçülebiliyorsa gelir olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Giderlerin raporlanabilmesi için ise varlıklarda bir azalışa veya varlık değerinde 

azalışa ve borçlarda artışa neden olan ekonomik fayda azalışı güvenilir olarak 

ölçülebiliyorsa gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 

KOBİ TFRS’de tüm varlık ve borçlar ilk muhasebeleştirmede tarihi maliyetiyle 

ölçülmektedir. Ancak standardın özel olarak gerçeğe uygun değerle ölçümlerini 

gerektirdiği varlık ve yükümlülükler için tarihi maliyet esası uygulanmamaktadır
114

. 

Sonraki ölçümlerde ise farklı ölçüm esasları alınmaktadır. Bunlar
115

; 

 Temel finansal araçlardaki finansal varlık ve borçlar, prensip olarak değer 

düşüklüğü düşülmüş itfa edilmiş maliyet ile ölçülmektedir. Ancak gerçeğe uygun 

değerleri güvenilir biçimde ölçülebilenler gerçeğe uygun değer farkları kâr veya zarara 

yansıtılarak gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmektedir. Temel finansal araçlar; vakit, 

                                                 
113 Karapınar ve Diğerleri, s. 13. 
114 Demir ve Bahadır, s. 32. 
115 Demir ve Bahadır, s. 32. 



44 

 

alacak ve borçlar, kredi alma taahhütleri ve dönüştürülemeyen imtiyazlı hisseler ile satış 

opsiyonu olmayan adi veya imtiyazlı hisselerdeki yatırımlardır. 

 Diğer finansal araçlardaki finansal varlık ve borçlar ise gerçeğe uygun değer 

farkları kar veya zarara yansıtılarak gerçeğe uygun değerleriyle ölçülmektedir. 

 Finansal olmayan varlıkların ölçüm esaslarında maddi duran varlıklar için itfa 

edilmiş maliyet değeri ile geri kazanılabilir değerden düşük olanı ile ölçülmektedir. 

Stoklar, maliyet bedeli ile satış fiyatından tamamlanma ve satış maliyetleri düşüldükten 

sonra kalan değerden düşük olanı ile ölçülmektedir (net gerçekleşebilir değer). 

Kullanılan veya satış amaçlı elde tutulan finansal olmayan varlıklara ilişkin değer 

düşüklüğü zarar olarak muhasebeleştirilmektedir. 

 KOBİ TFRS’ler iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar, yatırım amaçlı 

gayrimenkuller ve tarımsal varlıkların gerçeğe uygun değerle ölçülmesine izin vermekte 

ve zorunlu tutmaktadır. 

 Finansal borçlar dışındaki borçlar raporlama dönemi itibariyle yükümlülüğe 

ilişkin tutara yönelik yapılacak en gerçekçi tahminle ölçülmektedir. 

Özkaynaklarda artışa/azalışa neden olan net varlıklardaki artış/azalış iki kısma 

ayrılmaktadır. İlk ayrım olan gerçekleşmiş gelir/gider, bir muhasebe dönemi boyunca 

elden çıkarılan varlıkların nakit veya alacağa dönüşmüş tutarıdır. İkinci ayrım olan 

gerçekleşmemiş gelir ise özkaynaklarda artışa neden olan ancak henüz nakde 

dönüşmemiş gelirlerdir. Yani gerçekleşmemiş gelir varlıkların kullanılmasından ziyade 

elde tutulması dolayısıyla ortaya çıkan nakde dönüşmemiş kâr/zarardır. Bu gelire; 

maddi duran varlık değer azalışları, finansal varlık değer artış/azalışları, riskten 

korunma değer artış/azalışları, kur çeviri farkları ve iştirak değer artış/azalışları örnek 

verilebilmektedir
116

.  

KOBİ TFRS’ler kapsamındaki haller haricinde, varlıklar ve borçlar, gelir ve 

giderler netleştirilmeden (mahsup edilmeden) sunulmaktadır. Ancak değer düşüklüğü 

zararı ya da şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların maliyet bedellerinden 

düşürülmesi, netleştirme kapsamında ele alınmamaktadır
117

.  

                                                 
116 Karapınar ve Diğerleri, s. 14. 
117 Demir ve Bahadır, s. 33. 
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3. BÖLÜM: Finansal Tabloların Sunuluşu 

Bu bölümde finansal tabloların sunuluşuna ilişkin genel hükümler 

açıklanmaktadır. Bu bölümde, “gerçeğe uygun sunum” ne anlama geldiği, tam bir 

finansal tablo setini oluşturan finansal tabloların neler olduğu ve bu tabloların tanımları 

üzerinde durularak, KOBİ TFRS ile uyum koşullarında bahsedilmektedir. 

Gerçeğe uygun sunum, işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçları ve nakit 

akışlarını daha önce bahsedilen varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına uygun olarak 

muhasebeleştirmesi ve sunulmasıdır. Standarda göre ayrıca bir açıklama yapılmadığı 

müddetçe finansal tablolar gerçeğe uygun sunulmuş kabul edilmektedir. Gerçeğe uygun 

sunumda esas olan, finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek finansal 

bilginin sunulmasıdır
118

. 

Finansal tabloları KOBİ TFRS’ye uyumlu olan bir işletme bunu dipnotlarda 

açıkça belirtmelidir. Bu standarda uyumlu raporlama yapan işletmelerin standartta yer 

alan esasların tamamına uyması gerekmektedir. Ancak finansal tabloların hedefleriyle 

çelişkili bir durumun çıkması halinde; yönetimin finansal tabloların gerçeğe uygun 

sunumuna karar verdiği, gerçeğe uygun sunuma ulaşmak kaydıyla uygulanmayan 

hüküm dışında KOBİ TFRS ile uyumlu olduğu, KOBİ TFRS’de yer alan hükmün 

uygulanması halinde finansal tablo kullanıcılarına yanıltıcı sonuçlar vermesinin 

nedenlerini ve yerine uygulanan esasın dipnotlarda açıklanması kaydıyla standartta yer 

alan hükmün uygulanmasından kaçınılabilmektedir
119

.  

Finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında temel esaslar şunlardır
120

.  

 Sunumun tutarlılığı 

Finansal tablolarda yer alan bilgilerin sunumu ve sınıflandırılmasında dönemler 

arasında farklılık olmamalıdır. Sunum ve sınıflandırmada yapılacak değişiklik 

dipnotlarda belirtilmelidir. 

 Önemlilik ve Toplulaştırma 

Finansal tabloda yer alacak bilginin, kullanıcıların ekonomik kararlarını 

etkiliyorsa, bu kalemlerin raporlanması veya yanlış raporlanması önemlidir. İşlevsel ve 

                                                 
118 Karapınar ve Diğerleri, s. 19. 
119 Karapınar ve Diğerleri, s. 20. 
120 Demir ve Bahadır, s. 42. 



46 

 

yapısal olarak birbirine benzemeyen kalemler, önemsiz olmaları dışında, ayrı biçimde 

sunulmaktadır. Önemlilik, ihmal ya da yanlış raporlamanın boyutuna ve niteliğine 

bağlıdır. Finansal tablolarda benzer kalemlerin bir araya getirilmesi (toplulaştırma) 

sınıflama sürecinin son aşamasıdır. Finansal tablo kalemi tek başına önemli bir bilgi 

sağlamıyorsa finansal tablo ve dipnotlarda benzer kalemlerle toplulaştırılarak 

sunulmaktadır.   

 Karşılaştırmalı bilgi  

Bir standart ya da yorum tersini gerektirmedikçe, finansal tablolarda yer alan 

kalemlerin tutarlarına ilişkin bilgi bir önceki dönem tutarlarına ilişkin bilgi ile birlikte 

karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Kalemlerin sınıflandırılması ya da sunumu 

değiştirildiğinde, karşılaştırmalı tutarlar da yeniden sınıflandırılmaktadır. Bu durumun 

nedeni de açıklanmalıdır. 

Finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasındaki temel varsayım ise işletmenin 

sürekliliğidir. Bu varsayım da işletme ömrünün sınırsız olduğu varsayılmaktadır. Bu 

standarda göre, işletme yönetimi, faaliyetlerine sürekli devam edebilme kabiliyetinin 

olup olmadığını düzenli olarak gözden geçirmelidir. Bu konuda şüphe uyandırabilecek 

olaylarla ilgili belirsizlikler tespit edilmesi halinde dipnotlarda açıklanmalıdır
121

.  

İşletmeler tam bir finansal tablo setini yılda en az bir defa sunması gerekmektedir. 

Raporlama döneminde değişiklik olması ve finansal tablolarda yer alan bilgilerin bir 

yıldan kısa veya daha uzun bir süreyi içeriyorsa; raporlama döneminin değiştiğini, 

dönemin daha uzun veya kısa kullanılmasının nedenleri ve finansal tablolarda yer alan 

tutarların tam anlamıyla karşılaştırılabilir olmadığını dipnotlarda açıklamak 

durumundadır
122

.  

Tam bir finansal tablo seti şu finansal tabloları içermektedir
123

. 

 Finansal Durum Tablosu 

 Kapsamlı Gelir Tablosu veya ayrı bir Gelir Tablosu ve ayrı bir Kapsamlı Gelir 

Tablosu 

 Özkaynak Değişim Tablosu 

                                                 
121 Demir ve Bahadır, s. 39. 
122 Karapınar ve Diğerleri, s. 26. 
123 Demir ve Bahadır, s. 37. 
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 Nakit Akış Tablosu 

 Dipnotlar     

Standart bazı durumlarda tam bir finansal tablo setinde değişiklik yapılmasına izin 

verebilmektedir. Eğer finansal tabloların sunulduğu dönemlerde özkaynaklarda 

meydana gelen değişimler yalnızca kar/zarar, kâr payı ödemesi, önceki dönem 

hatalarının düzeltilmesi ve muhasebe politikalarındaki değişikliklerden 

kaynaklanıyorsa, işletme kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu yerine tek 

bir “gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu” sunabilmektedir. Ayrıca raporlamanın 

yapıldığı dönemlerde diğer kapsamlı gelire ilişkin gelir kaleminin bulunmaması 

durumunda kapsamlı gelir tablosu yerine sadece gelir tablosunun sunulması yeterlidir. 

Finansal tablolarla birlikte; ticaret unvanı ve unvandaki değişiklikleri, finansal 

tabloların bireysel veya konsolide tablo olduğu, raporlama dönemi ve dönemin sona 

erdiği tarih, kullanılan para birimi ve finansal tablolarda yer alan tutarlarda yuvarlama 

yapıldıysa yuvarlama düzeyi açıkça belirtilmelidir
124

. 

4. BÖLÜM: Finansal Durum Tablosu 

 Bu bölümde, finansal durum tablosunda sunulacak bilgilerin niteliği ve sunum 

yöntemlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  

Finansal durum tablosu, raporlama dönemi sonunda belirli bir tarihte varlık, borç 

ve özkaynaklar hakkında bilgi veren tablodur. Finansal durum ise, belirli bir tarihte 

işletmenin varlık, borç ve özkaynakları arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. İşletmenin 

finansal durumu; finansal yapısından, likiditesinden, borç ödeme gücünden ve faaliyet 

gösterdiği çevredeki değişime uyum sağlayabilme kabiliyetinden etkilenmektedir
125

.  

İşletmeler varlık ve kaynaklarını dönen/duran varlık, kısa/uzun vadeli borç ve 

özkaynaklar olarak sınıflandırarak sunmaktadır. Buna göre finansal durum tablosunda 

varlık ve kaynakların sunuluşuna yönelik iki seçenek önerilmektedir. Bunlar, kısa/uzun 

vade ayrımı ve likidite esaslı ayrımdır. İşletmeler bu yöntemlerden birini seçme 

konusunda serbest değildir. Finansal durum tablosundaki varlık ve kaynakların 

sunuluşunda esas yaklaşım kısa/uzun vade ayrımı olup, daha güvenilir bilgi sağlaması 

                                                 
124 Karapınar ve Diğerleri, s. 27. 
125 Demir ve Bahadır, s. 49. 
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durumunda likidite esaslı sunum tercih edilmektedir. Bunların dışında varlık ve 

borçların sınıflandırılmasında; varlık veya borcun yapısı, ne amaçla edinildiği ve 

değerleme yöntemi dikkate alınmaktadır
126

. 

Bir varlık; işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, 

satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi, alım/satım amacıyla elde tutulması, 

raporlama tarihini takip eden 12 ay içinde paraya çevrilmesinin beklenmesi ve nakit 

veya benzeri varlık olması durumunda dönen varlık olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 

niteliği taşımayan diğer tüm varlıklar ise duran varlıktır
127

.  

Borçlar ise; normal faaliyet döngüsü içerisinde veya raporlama tarihini takip eden 

12 ay içinde ödeneceğinin öngörülmesi, alım/satım amacıyla elde tutulması ve 

işletmenin ödemeyi, raporlama tarihinden itibaren en az 12 ay sonrasına kadar koşulsuz 

erteleyebilme hakkının olmaması durumunda borçlar kısa vadeli borç olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bunun dışında kalan tüm borçlar uzun vadeli olarak 

sınıflandırılır
128

.  

KOBİ TFRS’de alışılageldiğimiz bir şekilde finansal durum tablosunda yer alan 

kalemlerin belirli bir düzen içinde sınıflandırılması öngörülmemektedir. Yani standart 

bir finansal tablo formatı önermemektedir. Sadece başlıklar altında raporlanması 

gereken kalemler belirtilmektedir. Buna göre finansal durum tablosunda yer alan asgari 

bilgiler şunlardır
129

: 

A. Nakit ve Benzerleri 

B. Ticari Alacaklar 

C. Diğer Alacaklar 

D. Finansal Varlıklar 

E. Stoklar 

F. Maddi Duran Varlıklar 

G. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

H. Maddi Olmayan Duran Varlık 

İ. Canlı Varlıklar 

                                                 
126 Karapınar ve Diğerleri, s. 31. 
127 Karapınar ve Diğerleri, s. 32. 
128 Karapınar ve Diğerleri, s. 34. 
129 Karapınar ve Diğerleri, s. 35. 
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J. İştirakler 

K. Müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlar 

L. Finansal borçlar 

M. Ticari borçlar 

N. Diğer borçlar 

O. Dönem vergi karşılığı 

P. Ertelenen vergi varlık ve borçları 

Q. Karşılıklar 

R. Azınlık payları 

Finansal tablolarda ek kalemlerin açılıp açılmayacağı konusunda; varlıkların 

tutarı, niteliği ve likiditesi, varlıkların işletmede işlevi ile borların tutarı ve ödeme 

zamanları dikkate alınmaktadır. 

Finansal durum tablosu hazırlanırken, aktifteki likidite ve pasifteki vade serbest 

bırakılmaktadır. Bunun için belirlenecek muhasebe politikasının tutarlı olarak takip 

edilmesi gerekmektedir
130

. 

Finansal durum tablosunda yer alan kalemlerin ayrıntıları dipnotlarda 

verilmektedir. Dipnotlarda açıklanması istenen kalemler; maddi duran varlıkların alt 

sınıflamaları ile ticari ve diğer alacakların ilişkili taraflardan kaynaklanan tutarları, diğer 

taraftan kaynaklanan tutarları, peşin ödenmiş giderler ve gelir tahakkukları ticari 

alacakların alt sınıflaması olarak sunulmaktadır. Stoklarla ilgili ise; ticari mallar, yarı 

mamul ve mamul stokları ve hammadde ve malzeme stokları sunulmaktadır.   

5. BÖLÜM: Kapsamlı Gelir Tablosu        

Bu bölümde, toplam kapsamlı kârın bir başka ifadeyle işletmenin finansal 

performansının sunulmasına ilişkin bilgilerin niteliği ve sunum yöntemlerine ilişkin 

düzenlemeler yer almaktadır.  

Kapsamlı gelir tablosu, işletmenin bir döneme ilişkin faaliyet sonuçlarının (gelir 

ve giderlerinin) tamamının raporlandığı tablodur.  

                                                 
130 Demir ve Bahadır, s. 52. 
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Kapsamlı gelir/gider, gelir ve gider özkaynakta artışa veya azalışa neden olan 

ekonomik değer artış veya azalışları olarak tanımlanmaktadır. 

KOBİ TFRS kapsamlı kârın raporlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu raporlamayı 

iki alternatif yöntemden birini kullanması gerekmektedir. Bunlar; ya kapsamlı gelir 

tablosu adı verilen tek bir tabloda (tek tablo yaklaşımı) ya da ayrı bir gelir tablosu ve 

kapsamlı gelir tablosunda (iki tablo yaklaşımı) şeklindedir
131

. 

Kapsamlı gelir tablosunda sunulan dönemin faaliyet sonucu, sürdürülen faaliyet 

ve durdurulan faaliyet olmak üzere iki başlık altında raporlanmaktadır. Sürdürülen 

faaliyet sonucu içinde yer alan gider, fonksiyon esası ve çeşit esasına göre 

sunulmaktadır. Bu iki yöntem karşılaştırmalı olarak şu şekilde sunulmaktadır. 

Tablo 2.2. Fonksiyon ve Çeşit Esasının Karşılaştırılması 

Fonksiyon Esası Çeşit Esası 

 Net Satışlar 

 Satışların Maliyeti (-) 

 Net Satışlar 

 Diğer Gelirler 

Brüt Satış Kârı Yarı Mamul ve Mamul Stoklarında Değişim (+,-) 

 Satış Dağıtım Giderleri (-) 

 Genel Yönetim Giderleri (-) 

 Diğer Gelirler 

 Diğer Giderler (-) 

 İlk Madde ve Malzeme Giderleri (-) 

 İşçilik Giderleri (-) 

 Amortisman Giderleri (-) 

 Diğer Giderler (-) 

Faaliyet kârı/zararı Faaliyet kârı/zararı 

Kaynak: Aydın Karapınar ve Diğerleri, KOBİ TFRS Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, Ankara 2012, s. 49. 

Durdurulan faaliyet; büyük bir iş alanın veya coğrafi faaliyet alanını temsil eden 

varlıkların elden çıkarılması, büyük bir iş alanı veya coğrafi faaliyet alanının elden 

çıkarılmasına ilişkin bir planın parçası olan varlıkların elden çıkarılması ile yeniden 

satışa yönelik olarak edinilen bağlı ortakların elden çıkarılması işlemleridir.  Bir 

faaliyetin durdurulan faaliyet olarak tanımlanabilmesi için elden çıkarılan varlığın 

iletme faaliyeti dışındaki coğrafi alan veya büyük bir iş alanını (şube) temsil etmesi 

gerekmektedir. Yenilemek amacıyla elden çıkarılan varlıklar durdurulan faaliyet başlığı 

altında raporlanamaz
132

. 

Tek tablo yaklaşımı, toplam kapsamlı gelirin başka bir ifadeyle özkaynaklarda 

artışa veya azalışa neden olan ekonomik yarar artış/azalışlarının tek bir tabloda 

                                                 
131 Demir ve Bahadır, s. 59. 
132 Karapınar ve Diğerleri, s. 47. 
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sunulmasıdır. Bu yaklaşımda tablo, dönemin faaliyet sonucu ve diğer kapsamlı 

gelir/gider unsurları olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım olan dönemin 

faaliyet sonucu, dönem içinde yapılan satış gelirleri, diğer gelir kalemleri, işletme 

giderleri ve diğer gider kalemlerini ifade etmektedir. İkinci kısım olan diğer kapsamlı 

gelir/gider ise; yurtdışı faaliyetlere ilişkin finansal tabloların yerel kura çevrilmesi 

sırasında ortaya çıkan kur çevirim farkları, aktüeryal kazanç ve kayıplar, finansal riskten 

korunma araçlarının gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler ve özkaynak 

yöntemiyle değerlenen iştiraklerin değer artış/azalışlarını ifade etmektedir. Standart bir 

format önerilmemektedir
133

. 

Kapsamlı gelir tablosunda asgari yer alması gereken kalemler şunlardır
134

: 

 Hasılat 

 Finansman giderleri 

 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin ve müştereken kontrol 

edilen işletmelerin kâr/zarar payları 

 Durdurulan ve sürdürülen faaliyet sonuçları 

 Durdurulan faaliyetlerin vergi sonrası kâr/zararı veya net varlıkların elden 

çıkarılması veya satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerle ölçülmesi nedeniyle 

ortaya çıkan kazanç/kaybın vergi sonrası tutarı 

 Kâr veya zarar 

 Diğer kapsamlı gelir kalemleri 

 Özkaynak yöntemine göre değerlenen iştirak ve müştereken kontrol edilen 

işletmelerin diğer kapsamlı gelir içindeki payları 

 Toplam kapsamlı kâr/zarar 

Yukarıdaki gelir/gider kalemleri dışında kapsamlı gelir tablosunda; 

 Dönem kâr/zararının ana ortaklık ve azınlık paylarının tutarı 

 Diğer kapsamlı gelirin ana ortaklık ve azınlık payları ayrı ayrı açıklanmaktadır.            

İki tablo yaklaşımında ise kapsamlı gelir tablosu; gelir tablosu ve kapsamlı gelir 

tablosu olmak üzere iki ayrı tabloda sunulmaktadır. Gelir tablosunda, dönemin 

sürdürülen ve durdurulan faaliyet sonucuna ilişkin asgari bilgiler bulunmaktadır. Gelir 

                                                 
133 Karapınar ve Diğerleri, s. 49. 
134 Karapınar ve Diğerleri, s. 50. 
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tablosunun son satırında dönemin kâr/zarar sonucu yer almaktadır. Kapsamlı gelir 

tablosunda ise daha önce üzerinde durulan diğer kapsamlı gelir/gider kalemleri yer 

almaktadır. Kapsamlı gelir tablosu, gelir tablosunun son satırında ter alan kâr/zarar 

sonucuyla başlamaktadır
135

. 

Kapsamlı gelir tablosunda finansal bilgilerin yıllar itibariyle karşılaştırılabilirliğini 

sağlamak için cari dönem ve önceki dönem bilgileri bir arada sunulmaktadır. Önceki 

dönem kapsamlı gelir tablosuna ait düzeltilen hatalar ve muhasebe politikası 

değişikliklerinin etkileri cari dönemde raporlanırken, değişikliğin etkisi kâr/zarar 

sonucunun bir unsuru olarak değil geriye yönelik düzeltmeler olarak 

raporlanmaktadır
136

.   

6. BÖLÜM: Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar 

Tablosu  

Bu bölümde, özkaynakta dönem içinde meydana gelen değişimlerin raporlandığı 

özkaynak değişim tablosu ile gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosuna ilişkin 

düzenlemeler ele alınmaktadır. 

Özkaynak değişim tablosu, kapsamlı gelir tablosunda raporlanan değişimler 

dışında farklı nedenlere bağlı olarak işletme kişiliğine ait kaynaklarda oluşan 

değişmelerin topluca izlenebildiği tablodur. Bu tablo raporlama dönemine ilişkin; kâr ve 

zarar tutarını, diğer kapsamlı gelir kalemleri, düzeltilen hata ve muhasebe politikası 

değişiklikleri, sermaye ve dağıtılan temettü tutarına ilişkin bilgileri içermektedir
137

. 

Özkaynak değişim tablosunda; toplam kapsamlı gelir, her bir özkaynak kalemine 

ilişkin tahmin hata ve muhasebe politikası değişikliklerinin etkileri ile kâr/zarardan, 

diğer kapsamlı gelirden, hisse senedi ihraçlarından, özkaynak sahiplerinin işletmeye 

yaptığı yatırımlardan ve temettü ödemelerinden kaynaklanan değişimler dönem başı ve 

dönem sonu bilgileriyle birlikte sunulmaktadır
138

. 

Raporlama döneminde özkaynaklarda meydana gelen değişiklik sadece kâr/zarar 

ve temettü ödemelerinden, geçmiş yıl hatalarının düzeltilmesi ve muhasebe 

                                                 
135 Karapınar ve Diğerleri, s. 55. 
136 Karapınar ve Diğerleri, s. 57. 
137 Karapınar ve Diğerleri, s. 63. 
138 Karapınar ve Diğerleri, s. 63. 
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politikalarındaki değişiklikten kaynaklanıyorsa işletme, kapsamlı gelir tablosu ve 

özkaynak değişim tablosu düzenlemek yerine, gelir ve dağıtılmamış kârlar adıyla tek bir 

finansal tablo düzenleyebilmektedir
139

. 

Gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosunda, kapsamlı gelir tablosunda yer alan 

bilgilerin yanı sıra; dağıtılmamış kârların raporlama dönemi başı tutarı, dönem 

içerisinde açıklanmış, ödenmiş veya ödenebilir durumdaki temettü tutarı, geçmiş dönem 

hatalarının düzeltilmesine ilişkin kârlardaki düzeltmeleri, muhasebe politikalarındaki 

değişimlerin dağıtılmamış kârlardaki düzeltmeleri ve dağıtılmamış kârların dönem sonu 

tutarına ilişkin bilgilerin açıklanması gerekmektedir
140

. 

7. BÖLÜM: Nakit Akış Tablosu  

Bu bölümde, fonun en dar anlamı olan nakit anlamı esas alınarak, işletme 

faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyetinde kaynaklanan nakit ve benzeri 

kalemlerindeki değişimlerin raporlanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.  

Nakit akış tablosu, belirli bir faaliyet dönemindeki nakit ve nakde eşdeğer 

varlıklardaki artış ve azalışlar ile bunların nedenlerini, işletme, yatırım ve finansman 

faaliyeti şeklinde ayrıma tabi tutularak raporlanan tablodur
141

. 

Nakit ve benzerleri, kısa vadeli nakit taahhütlerin yerine getirilmesinde 

kullanılmak üzere elde tutulan yatırım amacı taşımayan kısa vadeli ve yüksek likiditeye 

sahip varlıklardır.  

İşletme faaliyeti, işletmenin kâr ve zararın belirlenmesine etki eden her türlü olay 

ve işlemlerden kaynaklanır.  

Yatırım faaliyeti, uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri arasında yer almayan 

diğer yatırım kalemlerinin elden çıkarılmasına yönelik faaliyetlerdir. 

Finansman faaliyeti, borç ve özkaynak kalemlerinin bileşim ve boyutunda 

değişikliğe neden olan faaliyetlerdir. 

Nakit akış tablosunda, nakit ve benzerlerindeki değişim; işletme faaliyeti, yatırım 

faaliyeti ve finansman faaliyeti başlıkları altında raporlanmaktadır
142

. Nakit akış 

                                                 
139 Karapınar ve Diğerleri, s. 66. 
140 Demir ve Bahadır, s. 77. 
141 Karapınar ve Diğerleri, s. 69. 
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tablosu; finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, dipnot ve açıklayıcı bilgilerden 

hareketle düzenlenen bir tablodur.  

KOBİ TFRS’de işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının 

raporlanmasında, dolaylı yöntem veya doğrudan yöntem olmak üzere iki yöntem 

önerilmektedir. Dolaylı yöntemde, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı, 

kâr/zarar sonucunun düzeltilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Doğrudan yöntemde ise, 

işletme faaliyetinden kaynaklanan nakit akışı, brüt nakit girişleri ve çıkışlarının ana 

gruplarına yönelik bilgilerin raporlanmasıyla sunulmaktadır
143

. 

KOBİ TFRS’de yer alan düzenlemelerden biri yabancı para birimine dayalı nakit 

akışlarının raporlanmasıyla ilgilidir. Yabancı para işleminden kaynaklanan nakit 

akışları, gerçekleştikleri tarihteki kur üzerinden raporlama yapılması halinde geçerli 

para birimine çevrilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir. Başka bir düzenleme ise, 

nakit ve benzerlerindeki değişimi raporlayan nakit akış tablosu finansal durum tablosu, 

kapsamlı gelir tablosu ile dipnot ve açıklayıcı bilgiler kullanılarak düzenlenen bir 

tablodur
144

.  

Alınan ve ödenen faiz ve kâr paylarına ilişkin nakit akışları ayrı ayrı 

açıklanmalıdır. İşletme söz konusu nakit akışlarını dönemler arasında tutarlı bir şekilde 

işletme, yatırım veya finansman faaliyetleriyle ilgili oluşlarına göre 

sınıflandırmaktadır
145

.  

8. BÖLÜM: Finansal Tablo Dipnotları 

Bu bölümde, finansal tablolarda yer alan rakamsal bilgilerin detayları, metinsel 

açıklamaları ve muhasebeleştirme koşulları hakkında bilgilerin nasıl sunulacağı 

düzenlenmektedir.  

Dipnotlar en az finansal tablolar kadar karar almada bilgiler sunmaktadır. Bu 

nedenle dipnotların belirli bir yapı içinde sunulmaları gerekmektedir
146

.  

                                                                                                                                               
142 Karapınar ve Diğerleri, s. 72. 
143 Demir ve Bahadır, s. 85. 
144 Karapınar ve Diğerleri, s. 82. 
145 Demir ve Bahadır, s. 88. 
146 Karapınar ve Diğerleri, s. 107. 
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Finansal tablo dipnotları temel olarak; muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler, 

finansal tablolarda sunulmamış açıklamalara, finansal tablolarda sunulmuş bilginin 

detaylarına, ölçüm esaslarına ve diğer açıklamalara ilişkin bilgilere sahip olmaktadır
147

.   

9. BÖLÜM: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar  

Bu standart, bir ana ortaklığın kontrolü altındaki işletmelerin bir grup olarak 

konsolide finansal tablolarının hazırlanmasına ve sunulmasına uygulanmaktadır. Ayrıca, 

bireysel ve birleşik finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Ana ortaklık, bir başka ortaklığın başka ortaklığı durumunda olsun ya da olmasın, 

bağlı ortaklığı olan işletmelerdir. Bağlı ortaklık, ana ortaklık tarafından kontrol edilen 

işletmelerdir. Kontrol, ana ortaklığın, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak 

amacıyla söz konusu işletmenin finansman ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür. 

Azınlık payı (kontrol gücü olmayan) ise ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı kontrolü 

kapsamında olan bağlı ortaklıkların kendisi dışında kalan paylarına isabet eden, kâr 

veya zararı ile net varlıklarını ifade etmektedir
148

.  

Ana ortaklığın, doğrudan bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı olarak, bir 

işletmedeki oy haklarının yarısından fazlasına sahip olduğu durumda, ilgili işletme 

üzerinde kontrolünün bulunduğu kabul edilmektedir. Ayrıca oy haklarının yarısına veya 

daha azına sahip olunsa bile; diğer pay sahipleriyle yapılan anlaşma gereğince oy 

haklarının yarıdan fazlası kontrol edilmekte ise, bir düzenleme veya sözleşme uyarınca 

işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüne sahipse, işletmenin kontrol 

edildiği organ olan yönetim kurulu veya eşdeğer yönetim organı üyelerinin 

çoğunluğunu atama veya görevden alma gücüne sahipse ve işletmenin kontrol edildiği 

organ olan yönetim kurulunda veya eşdeğer yönetim organında oyların çoğunluğunu 

kontrol etme gücüne sahipse kontrolün mevcut olduğu kabul edilmektedir
149

.  

Konsolide finansal tablolar, grubun ana ortaklığın unvanı altında düzenlenen 

finansal tablolardır. Grup ise ana ortaklık ve tüm bağlı ortaklıkları kapsamaktadır. 

Bireysel finansal tablolar, bir ana ortaklığın iştiraklerine ve iş ortaklıklarına 

yaptığı yatırımları, yatırım yapılan işletmenin raporlanan sonuçlarından ve net 

                                                 
147 Demir ve Bahadır, s. 101. 
148 Karapınar ve Diğerleri, s. 115. 
149 Demir ve Bahadır, s. 105. 
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varlıklarından paylar olarak değil, doğrudan özkaynak payına dayalı olarak 

muhasebeleştirdiği finansal tabloyu ifade etmektedir. 

Birleşik finansal tablolar, tek bir yatırımcı tarafından kontrol edilen iki veya daha 

fazla işletmenin tek set halinde sunulan finansal tablolarıdır.  

İştirak, işletmenin önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık ve iş ortaklığı 

dışında kalan işletmelerdir. İş ortaklıkları, yönetimi, iki veya daha fazla tarafça, bir 

sözleşme çerçevesinde birlikte paylaşılan işletmeleri veya ekonomik faaliyetleri ifade 

etmektedir.  

Özel amaçlı işletmeler (ÖAİ), belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir sponsor 

tarafından kurulan işletmelerdir (AR-GE faaliyetleri, finansal kiralama işlemleri ve 

menkul kıymet ihracı gibi). İşletme, şirket, vakıf, adi ortaklık veya tüzel kişiliği 

olmayan bir işletme olarak kurulabilir. Genellikle düşük bir sermayeye sahiptir. 

İşletmenin tipik bir özelliği bağımsız bir yönetiminin ve personelinin olmamasıdır
150

.  

Konsolide finansal tablolarda, kontrol gücüne sahip olunan ÖAİ’lerin tamamına 

yer verilmesi gerekmektedir. Daha önce belirtilen kontrol gücüne sahip olunan 

konuların yanı sıra; ÖAİ’nin faaliyetleri işletmenin özel iş ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla işletme adına yürütüldüğünde, günlük kararların alımı konusundaki yetki 

ÖAİ’ye devredilmiş olsa dahi ÖAİ’nin faaliyetlerine ilişkin nihai karar alma gücü 

işletmeye aitse, işletme ÖAİ’nin ortaya çıkarttığı faydalardan yararlanma hakkı 

bulunduğu gibi risklere de maruz kalma ihtimali bulunmaktaysa ve işletme ÖAİ veya 

ÖAİ’nin varlıkları ile ilgili sahiplikten kaynaklanan ya da geriye kalan risklerin büyük 

bir bölümünü üzerinde taşımaya devem ediyorsa kontrol gücüne sahip olduğunu 

göstermektedir
151

.   

KOBİ TFRS’ye göre, bir işletme diğer bir işletme üzerinde kontrol gücüne 

sahipse, konsolide finansal tablolar düzenlenerek iki işletmenin varlıkları, 

yükümlülükler, gelir ve giderleri tek bir çatı altında toplanmalıdır. Ancak ana ortaklığın 

kendisi de bir bağlı ortaklıksa, işletmenin nihai ana ortaklığı TFRS’ye veya KOBİ 

TFRS’ye göre genel amaçlı finansal tablolarını düzenliyorsa ya da ana ortaklığın elinde 

                                                 
150 Karapınar ve Diğerleri, s. 116. 
151 Demir ve Bahadır, s. 106. 
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bulundurduğu bağlı ortaklıkların tümü, bir yıl içerisinde satılmak veya elden çıkarılmak 

amacıyla edinilmişse konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmez
152

.  

Konsolide finansal tablolar, gruba ilişkin finansal bilgilerin tek bir ekonomik 

işletmeye aitmiş gibi sunulduğu tablolardır. Konsolide finansal tablolar şu şekilde 

hazırlanmaktadır
153

.  

 Ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, bunlarda kayıtlı bulunan 

benzer varlık, borç, özkaynak, gelir ve gider kalemleri satır satır toplanarak 

birleştirilmekte, 

 Ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile bağlı 

ortaklıkların özkaynaklarından ana ortaklığın payına isabet eden tutarlar elimine 

edilmekte, 

 Konsolide edilen bağlı ortaklıkların raporlama dönemi kâr veya zararından 

kontrol gücü olmayan paylara isabet eden tutarlar tespit edilmekte ve ana ortaklığın 

sahiplerine isabet eden tutardan ayrı olarak sunulmakta, 

 Bağlı ortaklıkların net varlıklarından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden 

tutarlar, ana ortaklığın hissedarlarına isabet eden tutarlardan ayrı olarak tespit edilmekte 

ve sunulmaktadır. Net aktiflerden kontrol gücü olmayan paylara isabet eden tutarlar; 

işletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihte hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar ve 

birleşme tarihinden sonra özkaynaklarda meydana gelen değişikliklerden kontrol gücü 

olmayan paylara isabet eden kısmından oluşmaktadır.  

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ana ortaklık ve bağlı 

ortaklık finansal tabloları mümkün olduğunca aynı raporlama tarihi itibariyle 

hazırlanmalıdır. Aynı zamanda bu tablolarda, benzer işlemler ve benzer durumdaki 

diğer olay ve koşullar için aynı muhasebe politikaları kullanılmalıdır. 

Konsolide finansal tablolarda; sunulan finansal tabloların konsolide finansal 

tablolar olduğu, ana ortaklığın, doğrudan veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı 

olarak, bir işletmedeki oy haklarının yarısından fazlasına sahip olmadığı, ancak söz 

konusu işletme üzerinde kontrolünün bulunduğu sonucuna ulaşıldığı durumlarda, bu 

sonuca nasıl ulaşıldığı, konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ana 
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ortaklık finansal tabloları ile bağlı ortaklık finansal tablolarının raporlama tarihleri 

arasındaki farklar ve bağlı ortaklığın, nakit temettü dağıtımları veya borç geri ödemeleri 

yoluyla ana ortaklığa fon aktarmasına yönelik önemli kısaltmalar bulunduğu 

durumlarda, söz konusu kısıtlamaların niteliği ve düzeyi dipnotlarda belirtilmelidir
154

.  

Konsolidasyonun temel ilkeleri; grup içi bakiyeler ve işlemlerin elimine edilmesi, 

şerefiye ve kontrol gücü olmayan paylardır. 

Bir ana ortaklık, iştiraklerdeki yatırımcı veya müştereken kontrol edilen bir 

işletme üzerinde pay sahibi olan bir girişimci bireysel finansal tablolar hazırladığında ve 

bunları KOBİ TFRS’ye uyumlu olarak tanımladığında bu tablolar TFRS ile uyumlu 

olmaları gerekmektedir. Düzenlenen bireysel finansal tablolarda, düzenlenen finansal 

tabloların bireysel finansal tablolar olduğu ile bağlı ortaklıklardaki yatırımların, 

iştiraklerdeki yatırımların ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımların 

muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemlerin tanımlanması konusunda açıklama 

yapılmalıdır.  

Bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki 

yatırımlar için, değer düşüklüğü düşülmüş maliyet bedeli veya gerçeğe uygun değerde 

oluşan değişikliklerin kâr veya zarara yansıtıldığı gerçeğe uygun değer yöntemi gibi 

muhasebe politikalarının uygulanması mümkün olmaktadır. 

Birleşik finansal tablolar, eğer işletmeler grup tanımını oluşturmuyorsa, ancak 

işletmelerin finansal tabloları birleştirilmek isteniyorsa, düzenlenen tablolardır. Bu 

tabloda yer alan işletmeler, ortak yönetim ve kontrol altındadır. Ancak yasal bir 

zorunluluktan kaynaklanmamaktadır. KOBİ TFRS, birleşik finansal tablolar 

düzenlenmesini zorunlu kılmamaktadır. Ancak bu tablolar düzenlenirse KOBİ TFRS’ye 

uyumlu olmak zorundadır
155

.  

Birleşik finansal tablolarda; finansal tabloların birleşik finansal tablolar olduğu, 

birleşik finansal tablo hazırlamanın nedeni, birleşik finansal tablolara dâhil edilmesi 

gereken işletmelerin belirlenmesinde kullanılan yöntem, birleşik finansal tabloların 
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hazırlanmasında esas alınan temel ilkeler ve ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin 

açıklamaların dipnotlarda açıklanması gerekmektedir
156

.  

10. BÖLÜM: Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar 

Bu bölüm finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarının 

seçiminde ve uygulamasına yol göstermektedir. Ayrıca, muhasebe tahminlerindeki 

değişiklikleri ve önceki dönem finansal tablolarında yapılmış olan hataların düzeltilmesi 

işlemlerini de içermektedir.  

Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işlemler 

tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade 

etmektedir. Aynı zamanda ihtiyaca uygun bilgi sağlamalı ve güvenilir olmalıdır. 

Standardın farklı muhasebe politikalarının uygun olabileceği kalemlerin ayrı 

olarak sınıflandırılmasına izin verdiği durumlar dışında, benzer işlem, olay ve koşullar 

için seçilen ve uygulanan muhasebe politikaları birbiriyle tutarlı olmalıdır.  

Muhasebe politikalarında, standartta muhasebe politikasında değişiklik 

yapılmasını gerektiren bir durum olması ile yapılması planlanan değişikliğin, işlemlerin, 

olayların ve koşulların finansal durum, performans veya nakit akışları üzerindeki 

etkileri konusunda güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayacak olması durumunda 

politikalarda değişiklik yapılabilmektedir. Yapılan değişiklikler dipnotlarda 

açıklanmalıdır. 

Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin, muhasebe tahminlerindeki 

değişikliklerin ve hataların muhasebeleştirilmesinde; geriye dönük uygulama ve ileriye 

dönük uygulama yöntemi kullanılmaktadır. Muhasebe politikalarında yapılan tüm 

değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmaktadır. Geriye dönük uygulama, yeni bir 

muhasebe politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz konusu politika hep 

kullanımdaymış gibi uygulanmasını ve düzeltilmiş tutarların hiç hata olmamış gibi 

finansal tablolara alınması ve açıklanmasıdır. Geriye dönük uygulamada, finansal 

tabloların karşılaştırılabilirliğinin sağlanması için, değişikliğin olduğu dönemden önceki 

dönemlerde de düzeltmeler yapılmaktadır. İleriye dönük uygulama, yeni bir muhasebe 

politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz konusu politikanın değiştirildiği 
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tarihten sonraki dönemlerde uygulanmasının ve muhasebe tahminlerindeki 

değişikliklerin etkilerinin değişiklikten etkilenen dönemlerde finansal tablolara alınıp 

açıklanmasını ifade etmektedir
157

.  

Muhasebe tahminlerinde yapılan değişiklikler, bir varlık veya borcun defter 

değerinde veya dönemsel kullanım tutarında yapılan ve bunların cari durumunun 

saptanması ile gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerin değerlendirilmesi 

işlemlerinden kaynaklanan düzeltmeleri ifade etmektedir. Bilgilerde meydana gelen 

değişikliklere göre, tahminlerinde değiştirilmesi bir zorunluluktur
158

. Muhasebe 

tahminlerindeki değişiklikler etkileri kâr ve zarara dâhil edilmek suretiyle ileriye 

yönelik olarak muhasebeleştirilmektedir. Muhasebe tahminlerinde yapılan değişiklik 

dipnotlarda belirtilmelidir
159

.  

Hatalar; matematiksel hatalar, muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, 

bilgilerin yanlış yorumlanması, dikkatten kaçması veya kasti hatalar olabilmektedir. 

Yapılan hatanın düzeltilmesi geriye dönük olarak dikkate alınmaktadır. Geçmiş dönem 

hataları, önceki bir veya daha fazla dönemin finansal tabloları için söz konusu olan ve 

finansal tabloların onaylanması sırasında mevcut olan ve dikkate alınmış olması 

beklenen güvenilir bilgilerin kullanılmaması veya hatalı kullanılmasında kaynaklanan 

ihmaller veya yanlış bilgilendirmelerdir
160

.  

Geçmiş dönem hataları, mümkün olabildiği ölçüde, hatanın fark edildiği tarih 

sonrasında kamuya açıklanmak üzere onaylanan ilk finansal tablo setinde geriye dönük 

olarak düzeltilmektedir. Yapılan hatalar dipnotlarda açıklanmalıdır.  

11. BÖLÜM: Temel Finansal Araçlar 

Bu bölümde, finansal varlık ve borçların ilk muhasebeleştirilmesi, dönem sonu 

değerlemesi, finansal durum tablosu dışında bırakma ve açıklanmasına ilişkin 

düzenlemeler yer almaktadır. Temel finansal araçları kapsamaktadır.  
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Finansal araç, bir işletmenin bir finansal varlığa; başka bir işletmenin de bir 

finansal bor veya özkaynağa dayalı finansal araca sahip olmasına neden olan 

sözleşmedir. 

Bir işletme bir finansal varlık veya finansal borcu, kendisi bu aracın sözleşmeye 

dayalı hükümlerine taraf olduğun zaman muhasebeleştirmektedir. Bir finansal varlık 

veya borç ilk muhasebeleştirildiğinde, anlaşmada gerçekte bir finansman işlemi söz 

konusu olmadığı sürece, söz konusu finansal varlık veya finansal borç, işlem fiyatından 

(alış bedeliyle) ölçülmektedir
161

. Ancak, finansal varlık veya finansal borç doğuran 

anlaşma bir finansman işlemi içeriyorsa, piyasa faiz oranı üzerinden iskonto edilmiş 

bugünkü değeri ile ölçülmektedir. Buna ticari ve diğer alacak ile borçlar örnek 

gösterilmektedir. 

Muhasebeleştirme sonrası ölçümde ise, her bir raporlama tarihi sonunda, finansal 

araçlar, satışta veya elden çıkarmada karşılaşacak işlem maliyetleri için herhangi bir 

indirim yapılmaksızın şu şekilde ölçülmektedir
162

.  

 Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen hisse senedi yatırımları 

gerçeğe uygun değeri ile ölçülmekte ve gerçeğe uygun değerinde meydana gelen 

değişiklikler kâr veya zarara yansıtılmaktadır. 

 Gerçeğe uygun değerle ölçülen bir finansal varlık için gerçeğe uygun değerin 

güvenilir ölçümü artık mevcut değilse, bu varlığın güvenilir olarak ölçülebildiği en son 

tarihteki defter değeri, söz konusu varlığın yeni maliyeti olmaktadır. 

 Gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak belirlenemediği durumlarda, söz konusu 

finansal araçlar maliyetlerinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek ölçülmektedir. 

 Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemeyen tüm borçlanma araçları ilk 

muhasebeleştirmeden sonra, itfa edilmiş maliyet yöntemi kullanılarak ölçülmektedir. 

 Finansman işlemi taşımayan alacak ve borçlar işlem değeri üzerinden varsa 

değer düşüklüğü düşülen tutar üzerinden ölçülmektedir. 

 Yabancı para üzerinden elde bulundurulan nakitler ve banka nezdinde açılan 

mevduat hesapları piyasa fiyatlarını yansıtacağı için gerçeğe uygun değeri ile 

ölçülmektedir. 
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 Menkul kıymet yatırımlardan halka açık bir piyasada işlem gören adi ve 

imtiyazlı hisse senetleri gerçeğe uygun değerle ölçülmektedir. Borçlanma aracı 

niteliğinde olan tahvil, finansman bonosu vb. menkul kıymetler itfa edilmiş maliyet 

bedeli ile ölçülmektedir. 

 Ticari alacak ve diğer alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş 

maliyet bedeli ile ölçülmektedir.   

 12. BÖLÜM: Diğer Finansal Araçlar 

Bu bölümde, temel finansal araçlar dışında diğer finansal araçların 

muhasebeleştirilmesi, finansal durum tablosu dışına bırakılması, ölçümü ve 

açıklanmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  

Bir finansal varlık veya finansal borç ilk muhasebeleştirildiğinde, gerçeğe uygun 

değeri ile ölçülmektedir. Bu değer, normalde işlem fiyatıdır.  

Muhasebeleştirme sonrası ölçümde ise, her bir raporlama tarihi sonunda, diğer 

finansal araçlar kapsamındaki tüm finansal araçlar gerçeğe uygun değeri ile ölçülmekte 

ve gerçeğe uygun değerlerindeki değişiklikler kâr veya zararda 

muhasebeleştirilmektedir. İlk ölçümde iskonto edilmiş değer ile ölçülen finansal araçlar, 

her bir raporlama dönemi sonunda, o tarihteki iskonto edilmiş değer ile 

ölçülmektedir
163

. 

13. BÖLÜM: Stoklar 

Bu bölüm stokların muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi ile ilgili ilkeleri 

belirlemektedir. 

Stoklar; işin olağan akışı içinde satılmak için elde tutulan, bu tür satışa konu 

olmak üzere üretilmekte olan veya üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda 

kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır.  

Stoklar, maliyet değeri ile tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyetleri ve 

satışa ilişkin maliyetler düşüldükten sonraki değerin düşük olanı üzerinden 

değerlenmektedir. 

                                                 
163 Demir ve Bahadır, s. 205. 
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Stokların maliyeti, tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve 

stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri 

içermektedir. Satın alma maliyeti, satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler ve 

nakliye, yükleme/boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde 

edilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen diğer maliyetleri içermektedir. Dönüştürme 

maliyeti, direkt işçilik giderleri gibi, üretim birimleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen 

maliyetleri içermektedir.  

Stok maliyetleri şu şekilde ölçülmektedir.  

 Normal şartlarda birbiri ile ikame edilemeyen stok kalemleri ile özel projeler 

için üretilen ve ayrılan mal veya hizmetlerin maliyeti, her bir varlığa ilişkin maliyetler 

ayrı ayrı dikkate alınarak ölçülmektedir. 

 Diğer stoklar ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya ağırlıklı ortalama maliyet 

yöntemlerinden biri uygulanarak ölçülmektedir. Benzer özelliklere ve benzer kullanıma 

sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. 

Stoklara dâhil edilmeyen maliyetler ve oluştukları dönemde gider olarak 

muhasebeleştirilen maliyetler şu şekildedir.  

 Normalin üstünde gerçekleşen fire ve kayıplar, işçilik ve diğer üretim 

maliyetleri, 

 Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki depolama giderleri, 

 Stokların mevcut konum ve duruma getirilmesinde katkısı olmayan genel 

yönetim giderleri, 

 Satış giderleri.  

Maliyetin ölçümüyle ilgili; sonuçlar maliyete yakınsa, standart maliyet yöntemi, 

perakende yöntemi veya en güncel alış fiyatı gibi stokların maliyetinin ölçümüne 

yönelik teknikler kullanılmaktadır. Standart maliyet hesabında, hammadde ve 

malzemelerin, işçiliğin, verimliliğin ve kapasite kullanımının normal düzeyleri dikkate 

alınmaktadır. Perakende yönteminde maliyet, stokların satış değerinden uygun brüt kâr 

marjının düşülmesi suretiyle bulunmaktadır.  

Her bir raporlama döneminin sonunda, stoklarda değer düşüklüğü olup 

olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer bir stok kalemi değer düşüklüğüne 
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uğramışsa ilgili stok kaleminin, satış fiyatından tamamlanma ve satış maliyetlerinin 

düşülerek ölçülmesi ve değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.  

Stoklar satıldığında, bu stokların defter değeri, ilgili hasılatın finansal tablolara 

alındığı dönemde gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Ayrıca ilgili politikalar 

dipnotlarda açıklanmalıdır. 

14. BÖLÜM: İştiraklerdeki Yatırımlar 

Bu bölüm, iştiraklerin, konsolide finansal tablolara ve ana ortaklık niteliğinde 

olmamakla birlikte iştiraki bulunan bir yatırımcının finansal tablolarında raporlanmasını 

ele almaktadır.  

İştirak, işletmenin önemli etkisinin bulunduğu işletmeler olarak 

nitelendirilmektedir. Önemli etki, yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyet 

politikalarına ilişkin kararlarına, kontrol yetkisi olmaksızın katılma yetkisini ifade 

etmektedir. 

KOBİ’ler, iştiraklerdeki tüm yatırımlarını, maliyet yöntemi, özkaynak yöntemi 

veya gerçeğe uygun değer yöntemlerinden birini kullanarak muhasebeleştirmektedir. 

Maliyet yönteminde, yatırımlar maliyet bedeli ile raporlanmaktadır. Özkaynak 

yönteminde, özkaynak yatırımı, ilk olarak işlem fiyatı ile muhasebeleştirilmektedir. 

Gerçeğe uygun değer yönteminde, iştiraklere yapılan yatırımlar, işlem fiyatı üzerinden 

kayıtlara alınmaktadır. Alış gideri maliyete eklenmez. Gerçeğe uygun değer ölçümünde, 

iştirakin gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara kaydedilmektedir
164

. 

Yatırımcı ek maliyet ve çaba göstermeden gerçeğe uygun değer ile ölçülmesi 

mümkün olmayan iştiraklerdeki yatırımları için maliyet yöntemini kullanmalıdır.  

Yatırımcı, iştiraklerdeki yatırımlarını duran varlık olarak sınıflandırmaktadır. 

Ayrıca, politikalar dipnotlarda açılanmalıdır.  

15. BÖLÜM: İş Ortaklıkları 

Bu bölüm, iş ortaklıklarının, konsolide finansal tablolarda ve ana ortaklık 

olmamakla birlikte iş ortaklığı bulunan bir yatırımcının finansal tablolarında 

raporlanmasını kapsamaktadır.  

                                                 
164 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 20. 
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İş ortaklığı yatırımcısı, bir iş ortaklığında müşterek kontrol gücü olmayan 

katılımcı taraftır. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün 

sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün, sadece ekonomik faaliyetle 

ilgili stratejik finansal ve faaliyetle ilgili kararların, kontrolü paylaşan tarafların oy 

birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilmektedir
165

. 

İş ortaklığı, iki ya da daha fazla tarafın, müşterek kontrole tabi bir ekonomik 

faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı girişimdir.  

İş ortaklıklarının ölçümünde; maliyet yöntemi, özkaynak yöntemi ve gerçeğe 

uygun değer yöntemi uygulanmaktadır
166

.  

16. BÖLÜM: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller    

Bu bölüm, yatırım amaçlı gayrimenkullerin tanımını karşılayan arsa veya binalar 

ile faaliyet kiralaması çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan ve yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak kabul edilen bazı hakların muhasebeleştirilmesi amacıyla 

uygulanmaktadır.  

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya değer kazancı için elde tutulan 

gayrimenkullerdir. Bunların elde tutulma amacı; normal iş akışı içinde satılmak, mal ve 

hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak değildir.  

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, gerçeğe uygun değerleri kolayca saptanabilen ve 

ek maliyet ve çabayı gerektirmeden gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. Değer 

değişiklikleri kâr zararda muhasebeleştirilmektedir. Aksi durumda maliyetle 

değerlenmekte ve maddi duran varlık kalemi gibi işlem görmektedir
167

.  

17. BÖLÜM: Maddi Duran Varlıklar 

Bu bölüm, maddi duran varlıkların ve gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya 

çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

muhasebeleştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.  

                                                 
165 Karapınar ve Diğerleri, s. 267. 
166 Demir ve Bahadır, s. 304. 
167 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 21. 



66 

 

Maddi duran varlık, işletmenin kullanım amacıyla elinde bulundurduğu, birden 

fazla dönemde kullanımı düşünülen fiziki varlıklardır.  

Maddi duran varlıklar sadece maliyet yöntemine göre ölçülmektedir. Maliyet 

bedeli, varlığın kullanıma hazır hale gelmesine kadar yapılan giderlerin toplamından 

oluşmaktadır. 

İlk muhasebeleştirmeden sonraki dönemlerde ise maddi duran varlığın birikmiş 

amortismanlar ve brikmiş değer düşüklüğü zararı çıkartılmış maliyet üzerinden 

ölçülmesi gerekmektedir
168

.  

Maddi duran varlık kaleminin önemli parçaları ekonomik faydaların tüketiminde 

önemli ölçüde farklı yapılara sahipse, varlığın başlangıç maliyeti varlığın önemli 

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

amortismana tabi tutulmaktadır. Her bir döneme ait amortisman gideri, standardın başka 

hükmü olmadığı sürece, kâr veya zararda muhasebeleştirilmektedir.  

KOBİ’lerde maddi duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanabilir tutarından 

fazla olduğu durumlarda aradaki fark kadar değer düşüklüğü karşılığı ayrılması 

gerekmektedir
169

.  

18. BÖLÜM: Şerefiye Dışında Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

Bu bölüm, şerefiye ve işletmeler tarafından olağan iş akışı içerisinde satış amaçlı 

elde tutulan maddi olmayan duran varlıklar dışında tüm maddi olmayan duran 

varlıkların muhasebeleştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. 

Maddi olmayan duran varlık, fiziksel niteliği olmayan, tanımlanabilir nitelikteki 

parasal varlıklardır. Bu tür varlıklar, ayrılabilir olması ve sözleşmeye bağlı haklardan ya 

da diğer yasal haklardan kaynaklanan varlıklar olarak da tanımlanmaktadır.  

Maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile 

ölçülmektedir. Bütün AR-GE faaliyetleri ile ilgili harcamalar gider olarak 

yazılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar yararlı ömür boyunca itfa edilmektedir. 

                                                 
168 Demir ve Bahadır, s. 341. 
169 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 21. 
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İtfa, maddi olmayan varlığın itfa edilebilir kısmının, yaralı ömrü süresine sistematik 

olarak dağıtılmasıdır
170

.  

KOBİ’lerde maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanabilir 

tutarından fazla olduğu durumlarda aradaki fark kadar değer düşüklüğü karşılığı 

ayrılmaktadır.  

19. BÖLÜM: İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye 

Bu bölüm, işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi amacıyla 

uygulanmaktadır. Edinenin belirlenmesi, işletme birleşmesinin maliyetinin ölçülmesi ve 

bu maliyetin edinilen varlıklara ve üstlenilen borçlar ile üstlenilen koşullu borçlara 

ilişkin karşılıklara tahsis edilmesi konularını düzenlemektedir. Ayrıca, hem işletme 

birleşmesi esnasında hem de sonraki dönemlerde şerefiyenin muhasebesini 

açıklamaktadır. 

İşletme birleşmesi, ayrı işletmelerin ve teşebbüslerin tek bir raporlayan işletme 

oluşturmak üzere bir araya gelmesidir.  

Tüm birleşmeler, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Satın alma 

yönteminde, edinen taraf, iktisap edilenin tüm varlık ve kaynaklarını satın alma tarihi 

itibariyle gerçeğe uygun değerleri üzerinden bir bütün olarak değerler ve finansal 

tablolarına dâhil etmektedir. İktisap edilen, bir işletme birleşmesinde, edinen tarafından 

kontrolü ele geçirilen işletme veya işletmelerdir. Edinen taraf ise, iktisap edilenin 

kontrolünü elde eden kuruluştur
171

. 

Şerefiye; satın alma maliyetinin edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe 

uygun değerindeki payını aşan tutar olarak tanımlanmaktadır. KOBİ TFRS’de 

şerefiyenin dönem sonlarında “maliyet birikmiş itfa payları-birikmiş değer düşüklüğü 

karşılıkları” şeklinde ölçümünü benimseyerek aynı anda hem amortisman hem de değer 

düşüklüğü testini kabul etmektedir
172

. Bu standartta şerefiye amortismana tabidir. Süre 

de 10 yıldır. Muhasebeleştirmede satın alma yöntemi kullanılmaktadır. Ancak satın 

alma maliyetine işlem maliyeti de eklenmektedir
173

.  

                                                 
170 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 21. 
171 Karapınar ve Diğerleri, s. 325. 
172 Demir ve Bahadır, s. 409. 
173 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 22. 
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20. BÖLÜM: Kiralamalar 

Bu bölüm, kiralama işlemlerinin muhasebeleştirme esaslarını açıklamaktadır. 

Faaliyet kiralaması ve finansal kiralama konularını düzenlemektedir. 

Kiralama, bir varlığın kiraya verene ait olan sahiplik hakkının saklı kalması 

kaydıyla, kullanım hakkının bir bedel karşılığında, belirli bir süre ile kiracıya 

devredilmesidir. Kiralama işlemleri, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. Finansal kiralama, bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan 

kaynaklanan risk ve getirilerin önemli ölçüde devredildiği kiralamalardır. Faaliyet 

kiralaması ise, bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve getirilerin 

önemli ölçüde devredilmediği kiralamalardır
174

.  

Finansal kiralama; kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresinin sonunda 

kiracıya geçmesi, kiracıya gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bir bedelle satın 

alma opsiyonu verilmesi, kira ödemelerinin varlığın gerçeğe uygun değerine önemli 

ölçüde eşit olması ve anaparayla faizin ayrıştırılamadığı durumlarda etkin faiz 

yönteminin kullanılması şeklinde sınıflandırılmaktadır.  

Kiralamanın en yaydın şekli faaliyet kiralamasıdır. Adi kiralama olarak da 

nitelendirilmektedir. Faaliyet kiralamasında, kira süresi kiralanan varlığın ekonomik 

ömrünün önemsiz bir kısmını kapsamaktadır
175

.  

Finansman ve faaliyet kiralamalarında ilk ve sonraki muhasebeleştirme kiraya 

veren ve kiracı tarafından farklı şekilde muhasebeleştirilmektedir.  

Satış ve geri kiralama işlemi, bir varlığın satışını ve yine aynı varlığın geri 

kiralanmasını içermektedir.  

21. BÖLÜM: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar  

Bu bölüm, karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıkların muhasebeleştirilme 

esaslarındaki kriterleri ve ölçüm esaslarını belirlemektedir. Bu bölüm hükümleri; bu 

standardın başka bölümleri tarafından düzenlenenler hariç tüm karşılıklara, koşullu 

borçlara ve koşullu varlıklara uygulanmaktadır. Değer düşüklüğü karşılıkları bu 

kapsamda değildir.  

                                                 
174 Karapınar ve Diğerleri, s. 353. 
175 Karapınar ve Diğerleri, s. 355. 
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Karşılık, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüktür. 

Yükümlülük, geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifası halinde ekonomik fayda içeren 

kaynakların işletmeden çıkmasına neden olacak mevcut yükümlülüktür.  

Karşılık, yalnızca; raporlama tarihinde bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğün 

bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların 

işletmeden çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde 

tahmin edilebilir olması durumunda muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar finansal 

durum tablosunda borç olarak muhasebeleştirilmektedir
176

. 

Koşullu borç, olası fakat belirsiz bir yükümlülüktür. Diğer bir deyişle koşullu borç 

karşılık olarak muhasebeleştirilmeyen cari bir yükümlülüktür. Koşullu borçlar, işletme 

birleşmeleri yoluyla edinilen işletmenin koşullu borçları için ayrılan karşılıklar dışında 

borç olarak muhasebeleştirilememektedir. İşletme bunları finansal tablolarına 

yansıtmamakta, dipnotlarında açıklama yapmaktadır
177

.  

Koşullu varlık; geçmişteki bir işlem nedeniyle işletmenin beklemediği, plansız, 

belirsiz, işletme kontrolünde olmayan olayların gerçekleşme ihtimaliyle lehine 

oluşabilecek varlıkları ifade etmektedir. Koşullu varlıklar finansal durum tablosunda yer 

almamakta, dipnotlarda gösterilmektedir
178

. 

22. BÖLÜM: Borçlar ve Özkaynaklar   

Bu bölümde, finansal araçları borç ve özkaynak olarak sınıflandırmanın ilkeleri 

belirlenmekte ve özkaynak araçlarının muhasebeleştirilmesi düzenlenmektedir.  

Özkaynak, işletmeye ait tüm borçların işletme varlıklarından düşülmesi sonunda 

geriye kalan varlıklar üzerindeki payları temsil etmektedir.  

Özkaynak araçlarının ihraç işlemiyle doğrudan ilişkili maliyetlerden netleştirilmiş 

alınan ya da alınacak olan nakit veya diğer kaynakların gerçeğe uygun değer üzerinden 

ölçülmesi gerekmektedir. Eğer ödeme ertelenmiş ve paranın zaman değeri önemli ise ilk 

ölçüm bugünkü değer esasına göre yapılmaktadır
179

.  

                                                 
176 Karapınar ve Diğerleri, s. 373. 
177 Demir ve Bahadır, s. 476. 
178 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 22. 
179 Demir ve Bahadır, s. 484. 
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Borç, geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi durumunda 

ekonomik fayda içeren değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak yükümlülüklerdir.   

23. BÖLÜM: Hasılat  

Bu bölüm, hasılatın çerçevesini çizmek ve muhasebeleştirme kriterlerini 

belirlemektedir. Aynı zamanda mal satışları, hizmet sunumları, işletmenin yüklenici 

olduğu inşaat sözleşmeleri ve işletme varlıklarının başkaları tarafından 

kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakları ve temettüler gibi hasılat unsurlarının 

muhasebeleştirme esasları düzenlenmektedir.  

Hasılat, ortakların sermaye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve 

işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda 

tutarıdır. 

Hasılat, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. 

Hasılat kaydedilirken mevcut durumda veya sonradan yapılacak ıskonto ve indirimler 

dikkate alınmak zorundadır. Tahsilatın ertelendiği satışlarda vade farkı satış hasılatından 

ayrı olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Faiz, etkin faiz yöntemi kullanılarak, isim hakları, ilgili sözleşmelerin özü dikkate 

alınarak tahakkuk esasına göre ve temettüler ise hissedarların ödemeyi alma hakkı 

oluştuğu anda muhasebeleştirilmektedir
180

.  

İnşaat sözleşmeleri, bir varlığı veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai 

amaç ve kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup 

varlığın inşası için özel olarak yapılmış sözleşmelerdir
181

.  

24. BÖLÜM: Devlet Teşvikleri  

Bu bölüm her türlü devlet teşvikinin muhasebeleştirilmesini düzenlemektedir. 

Devlet teşvikleri, faaliyet konuları ile ilgili belirli koşulların geçmişte veya 

gelecekte yerine getirilmesi karşılığında, işletmelere, kaynak transferi şeklinde yapılan 

                                                 
180 Demir ve Bahadır, s. 510. 
181 Karapınar ve Diğerleri, s. 414. 
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devlet yardımlarıdır.  Devlet yardımı, belirli koşulları yerine getiren bir işletme veya 

işletmeler grubuna bir ekonomik fayda sağlamak amacıyla yapılan faaliyetlerdir
182

.  

Devlet teşvikleri; işletmeye gelecekte belirli performans şartları getirmeyen bir 

devlet teşviki, teşvik tutarı alındığında gelir olarak muhasebeleştirilmesi, işletmeye 

gelecekte belirli performans şartları getiren bir devlet teşviki, söz konusu performans 

şartları yerine getirildiğinde gelir olarak muhasebeleştirilmesi ve hasılatın 

muhasebeleştirilmesi kriterleri karşılanmadan önce alınan teşvikler borç olarak finansal 

tablolara yansıtılması şeklinde muhasebeleştirilmektedir
183

.   

25. BÖLÜM: Borçlanma Maliyeti 

Bu bölüm, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi konusunu ele 

almaktadır.  

Borçlanma maliyetleri, borçlanmayla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer 

maliyetlerdir.  

Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kâr veya zararda gider olarak 

muhasebeleştirilmektedir. Borçlanma maliyetlerinin kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir 

kalem olarak açıklanması bir zorunluluktur. 

26. BÖLÜM: Hisse Bazlı Ödemeler 

Bu bölüm, tüm hisse bazlı ödeme işlemlerinin muhasebesini belirlemektedir.  

Hisse bazlı ödemeler, özkaynaklarda yer alan sermayeyi temsilen çıkarılan 

payların ve bunları temsil eden hisse senetlerinin değişik şekillerde ödeme aracı olarak 

kullanılmasıdır.  

İşletme, hisse bazlı ödeme işlemlerinden elde edilen veya devralınan mal veya 

hizmetleri, mallar teslim alındıkça ya da hizmetler sağlandıkça 

muhasebeleştirilmektedir.  

İşletme, mal veya hizmetlerin özkaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemleri 

yoluyla elde edilmesi durumunda özkaynaklarda, veya nakit olarak ödenen hisse bazlı 

                                                 
182 Karapınar ve Diğerleri, s. 429. 
183 Demir ve Bahadır, s. 515. 
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ödeme işlemleri yoluyla elde edilmesi durumunda ise borçlarda, anılan işlemler karşılığı 

meydana gelen artışları muhasebeleştirmektedir
184

. 

Özkaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemlerinin ölçülmesi açısından, 

alınan mal veya hizmetler ile özkaynaklarda söz konusu mal veya hizmetlere karşılık 

gelen artış tutarı, güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği sürece, alınan mal veya 

hizmetlerin gerçeğe uygun değerleriyle ölçülmektedir
185

.  

27. BÖLÜM: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Bu bölüm, tüm varlıkların değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesinde uyulacak 

esasları açıklamaktadır. Bir varlığın defter değeri bu varlığın geri kazanılabilir 

tutarından daha fazla olduğunda, değer düşüklüğü zararı ortaya çıkmaktadır. 

Varlıklarda değer düşüklüğü; işletmenin üretim talebindeki eksiklik, modası 

geçme ya da eskime, kusur ya da işletmenin kötü yönetimi sonucu meydana 

gelmektedir. 

Her raporlama tarihinde stoklarda değer düşüklüğü olup olmadığı 

değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, her bir stok kaleminin defter değeri ile 

tamamlanma ve satış maliyeti düşülmüş satış fiyatı karşılaştırılarak yapılmaktadır
186

.  

Bir varlığın geri kazanabilir değerinin, defter değerinden düşük olduğu 

durumlarda defter değeri geri kazanılabilir tutara indirgenmektedir. Geri kazanılabilir 

değer bir takım testlerden sonra hesaplanan değer kavramıdır. Değer düşüklüğü zararı, 

anında kâr veya zararda muhasebeleştirilmektedir
187

.  

Kullanım değeri, bir varlıktan kaynaklanması beklenen gelecekteki nakit 

akışlarının bugünkü değeridir. 

28. BÖLÜM: Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

Bu bölüm, Bölüm 26’nın dışında çalışanlara sağlanan her türlü faydanın 

muhasebeleştirilmesinde uygulanmaktadır.  

                                                 
184 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 23. 
185 Karapınar ve Diğerleri, s. 450. 
186 Demir ve Bahadır, s. 539. 
187 Karapınar ve Diğerleri, s. 464. 
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Çalışanlara sağlanan faydalar, idareciler ve yönetim de dâhil olmak üzere 

çalışanlar tarafından sunulan hizmetler karşılığında işletme tarafından sağlanan her türlü 

bedeli ifade etmektedir. 

Çalışanlara sağlanan dört türdeki faydaların muhasebeleştirme esasları
188

: 

 Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar; çalışanların hizmet sundukları 

dönemin sonundan itibaren on iki ay içinde tamamı ödenecek olanlardır. 

 İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar; çalışmanın tamamlanmasından sonra 

ödenebilir hale gelen faydalardır. 

 Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar; çalışanların hizmet sundukları 

dönemin sonundan itibaren on iki ay içinde tamamı ödenmeyen faydalardır.  

 İşten çıkarılma tazminatları; normal emeklilik tarihinden önce işverenin kararı 

ile çalışanın işine son verilmesi veya çalışanın gönüllü olarak, söz konusu faydalar 

karşılığında işten ayrılmaya karar vermesi sonucunda ödenebilir duruma gelen 

faydalardır. 

29. BÖLÜM: Gelir Vergileri 

Bu bölüm, gelir vergileri, vergiye tabi kâr üzerinden hesaplanan yurt içi ve yurt 

dışı bütün vergileri içermektedir. Ayrıca; bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklığı tarafından, 

raporlayan işletmeye yapılan kâr dağıtımlarından stopaj yoluyla ödenecek vergiler de 

gelir vergileri kapsamında değerlendirilmektedir. 

Bu bölümde, cari yasal vergiler ile ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmesine 

ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Muhasebeleştirilen vergi tutarları cari vergi ve 

ertelenmiş vergiden oluşmaktadır. Cari vergi, cari dönem veya önceki dönemlerin 

vergiye tabi kârı (zararı) ile ilişkili olarak ödenecek vergidir. Ertelenmiş vergi ise, 

işletmenin varlık ve borçlarının mevcut defter değerlerinin geri kazanılması veya 

ödenmesinin sonucu olarak gelecek dönemlerde ödenecek veya geri alınabilecek vergi 

ve henüz kullanılmamış olan mali zararlar ve kullanılmamış vergi avantajlarının ileri 

taşınmasının vergi etkisidir
189

. Ertelenen vergi borçları, vergiye tabi geçici farklar 

nedeniyle gelecek dönemlerde ödenecek vergi tutarıdır.  

                                                 
188 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 23. 
189 Akdoğan, “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, s. 24. 
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30. BÖLÜM: Yabancı Para Çevrim İşleri    

Bu bölümde, yabancı para işlemleri ve yurtdışındaki işletmelerin finansal 

tablolara nasıl dâhil edileceği ve finansal tabloların finansal tablolarda kullanılan para 

birimine nasıl çevrileceği açıklanmaktadır.  

Yabancı paralı işlem, yabancı para birimi üzerinden belirlenmiş ya da ödemesi 

yabancı para birimi üzerinden yapılacak işlemlerdir. İlk muhasebeleştirme sırasında 

yabancı paralı işlem, yabancı paralı tutara işlem tarihindeki geçerli para birimi ile 

yabancı para birimi arasındaki geçerli kur uygulanarak geçerli para birimi üzerinden 

finansal tablolara alınmaktadır. 

Yabancı para işlemleri; fiyatları yabancı bir para birimi cinsinden belirlenen mal 

ve hizmetlerin alınıp satılması, borç ya da alacak tutarları yabancı bir para birimi 

cinsinden belirlenen kredi alınması ya da borç verilmesi veya yabancı para cinsinden 

varlık iktisap edilmesi ya da elden çıkarılması veya yabancı para birimi cinsinden bir 

borç altına girilmesi ya da borcun ifa edilmesini kapsamaktadır. 

İşletmenin geçerli para biriminde değişiklik olduğunda, değişiklik tarihinden 

itibaren ileriye dönük olarak yeni geçerli para birimi için geçerli çevrim işlemlerini 

uygulamalıdır.  

31. BÖLÜM: Yüksek Enflasyon  

Bu bölüm, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan 

işletmeler tarafından uygulanmaktadır. Bu tür işletmelerin, yüksek enflasyonun 

etkilerini gidermek üzere düzeltilmiş finansal tablolar sunması gerekmektedir. 

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artış, paranın satın alma 

gücündeki azalış olarak tanımlanmaktadır.  

Finansal tabloların yüksek enflasyondan arındırılması için, genel satın alma 

gücündeki değişiklikleri yansıtan bir genel fiyat endeksi kullanılmaktadır.  

32. BÖLÜM: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar  

Bu bölüm, raporlama döneminden sonraki olayları tanımlamakta ve bu olayların 

muhasebeleştirilmesi, ölçülmesi ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemektedir.  



75 

 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için 

onaylanma tarihi arasında işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade 

etmektedir. Bu olaylar; raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olaylar ve 

raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylardır
190

.  

33. Bölüm: İlişkili Taraf Açıklamaları 

Bu bölüm, işletmenin finansal durumu ile kâr veya zararın, ilişkili tarafların 

mevcudiyeti ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve mevcut bakiyelerden 

etkilenebileceği olasılığına dikkat çekmek için işletmenin finansal tablolarında gerekli 

açıklamaların yapılması gerekmektedir. 

İlişkili taraf, raporlayan işletme ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan 

işletmelerdir. 

34. BÖLÜM: Özellikli Faaliyetler 

Bu bölüm, KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen özellikli faaliyetlerin 

muhasebeleştirilmesinde uygulanmaktadır.  Bu faaliyetler, tarımsal faaliyetler, yer 

altından maden çıkartma faaliyeti ve imtiyazlı hizmetlerdir.  

Tarımsal faaliyetlerde bulunan tüm işletmeler; gerçeğe uygun değeri yüksek çaba 

ve maliyet gerektirmeden tespit edilen canlı varlıkların muhasebeleştirilmesinde gerçeğe 

uygun değer modeli uygulanmalı ve diğer tüm canlı varlıklar için maliyet modeli 

kullanılmaktadır
191

.  

Gerçeğe uygun değer modelini benimseyen işletmeler, ilk muhasebeleştirmede ve 

her raporlama tarihinde canlı varlıklarını satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değer 

üzerinden ölçerler ve satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerdeki değişiklikleri kâr 

veya zararda muhasebeleştirilmektedir
192

. 

Maliyet yöntemini uygulayan işletmeler canlı varlıklarını birikmiş amortismanlar 

ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş maliyet üzerinden ölçmektedir.  

                                                 
190 Karapınar ve Diğerleri, s. 563. 
191 Demir ve Bahadır, s. 633. 
192 Demir ve Bahadır, s. 633. 
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35. BÖLÜM: KOBİ TFRS’ye Geçiş 

Bu bölüm, KOBİ finansal raporlama standardını ilk kez uygulamaya geçecek 

KOBİ’lerin uygulama esaslarını açıklamakta ve geçiş farklarının nasıl 

muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir.  

KOBİ TFRS’yi ilk kez uygulayan işletme olarak yalnızca bir kez raporlama 

yapılmaktadır. Standardın ilk kez uygulandığı finansal tablolar, ilk kez KOBİ TFRS’ye 

uygun olarak düzenlenen ve üzerlerinde KOBİ TFRS ile uyumlu olunduğunun açık ve 

koşulsuz olarak belirtildiği yıllık finansal tablolardır.  

KOBİ TFRS’ye geçiş tarihi, ilk kez bu standarda uygun olarak düzenlenen 

finansal tablolarda tam karşılaştırmalı bilginin sunulduğu ilk dönemin başlangıcıdır. 

İşletme, KOBİ’ler için TFRS’ye geçiş tarihi itibariyle açılış bilançosunda şu işlemleri 

uygulamaktadır
193

:  

 KOBİ TFRS uyarınca muhasebeleştirilmesi öngörülen tüm varlık ve borçlarını 

muhasebeleştirmekte,  

 Bu standardın finansal tablolara yansıtılmasına izin vermediği varlık ve borç 

kalemleri açılış bilançosuna yansıtılmamakta,  

 Bu standarda geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre belirli bir sınıfta 

muhasebeleştirilmiş olmakla birlikte bu standart uyarınca farklı bir sınıfta 

muhasebeleştirilmesi gereken varlık, borç veya özkaynak kalemleri yeniden 

sınıflandırılmakta,  

 Açılış bilançosunda yer alan her türlü varlık ve borcun ölçümünde bu standart 

uygulanmaktadır.   

İlk uygulama dönemi finansal tablolarında kullanılan muhasebe politikaları ile 

karşılaştırmalı dönemlerde kullanılan muhasebe politikaları aynı olma zorundadır. 

Bu standardın ilk uygulamasında, aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak önceki 

finansal raporlama esaslarına göre yapılan muhasebeleştirmeler geriye dönük olarak 

değiştirilmez: 

 Finansal varlıkların ve finansal borçların finansal durum tablosu dışı bırakılması 

 Finansal riskten korunma muhasebesi 

                                                 
193 Demir ve Bahadır, s. 639. 
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 Muhasebe tahminleri 

 Durdurulan faaliyetler 

 Kontrol gücü olmayan payların ölçümü                

2.1.2. KOBİ TFRS’ye göre Finansal Tabloların Değerlendirilmesi 

KOBİ TFRS’lerde finansal tablo hazırlama ve raporlamadaki amaç yatırımcıya 

cevap vermek değil, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaktır. KOBİ TFRS’nin 

uygulanmasıyla “vergi odaklı” muhasebeden “bilgi odaklı” muhasebeye geçilmekte ve 

“kural bazlı” uygulamadan “ilke bazlı” uygulamaya geçiş sağlanmaktadır.  

TFRS’de yer alan fakat KOBİ TFRS’de yer almayan maddeler şunlardır: 

 Sigorta sözleşmeleri 

 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık ve durdurulan faaliyetler 

 Faaliyetler bölümleri 

 Hisse başına kazanç 

 Ara dönem finansal raporlama 

Standart herhangi bir finansal tablo formatı ve hesap planı öngörmemektedir. 

Türkiye uygulamasında finansal tablo formatları ve hesap planı kullanımı 

planlanmaktadır. 

Muhasebe uygulamalarına etkileri şu şekilde açıklanabilmektedir. 

Tablo 2.3. KOBİ TFRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 

Sınıflandırma  Aktif ve pasif kalemler, gelir ve giderler ve nakit akışları 

farklı sınıflandırılmaktadır. 

Kapsam Finansal tablo unsurları yeniden belirlenmektedir. 

Ölçme ve Değerleme Yeni ölçme ve değerleme ölçütleri gelmektedir. 

Açıklama Muhasebe politikaları ve ölçme ve değerleme esasları ile 

ilgili olarak daha fazla ayrıntılı bilgi açıklanmaktadır. 

KOBİ TFRS’ye göre finansal tabloların biçimsel yapıdan değerlendirilmesinde şu 

etkiler olmaktadır.  

Bilançonun biçimsel olarak sınıflandırılmasında şu başlıklar yeni raporlanacaktır.  

 Menkul Kıymetler  
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 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  

 Şerefiye  

 Canlı Varlıklar  

 Durdurulan Faaliyetle İlgili Varlık ve Borçlar  

 İnşaat Sözleşmeleri  

 İlişkili Taraflardan Alacak ve Borçlar  

 Hizmet Maliyetlerinin Sınıflandırılması  

Gelir tablosundaki sınıflandırmada şu başlıklar yeni raporlanacaktır.   

 Olağandışı gelir ve kârlar ile gider ve zararlar  

 Sürdürülen faaliyetler  

 Durdurulan faaliyetler  

 Azınlık paylarına düşen dönem net kâr veya zararları  

 Çalışmayan kısım giderleri  

 Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri   

Nakit akış tablosundaki sınıflandırmada şu başlıklar yeni raporlanacaktır. 

 İşletme faaliyetleri  

 Yatırım faaliyetleri  

 Finansman faaliyetleri  

KOBİ TFRS’ye göre finansal tabloların kapsam bakımından değerlendirilmesinde 

şu etkiler olmaktadır. 

Bilançonun kapsam bakımından değerlendirilmesinde, standarda göre bilançoda 

yer almaması gereken, ancak önceki uygulamalar nedeniyle bilançoda yer alan aktif ve 

pasif kalemler bilançodan çıkartılmaktadır.  

 Aktifleştirilmiş finansman giderleri ve kur farkları,  

 Araştırma giderleri vb.  

Bilançonun kapsam bakımından değerlendirilmesinde, standarda göre bilançoda 

yer alması gereken, ancak önceki uygulamalar nedeniyle bilançoda yer almayan aktif ve 

pasif kalemler bilançoya eklenir;  
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 Ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi borcu,  

 Yazılım programları,  

 Kıdem tazminatı karşılıkları,  

 Garanti karşılıkları vb. 

Gelir tablosunun değerlendirilmesinde, standarda göre gelir tablosunda yer 

almaması gereken, ancak önceki uygulamalar nedeniyle gelir tablosunda yer alan gelir 

ve gider kalemleri gelir tablosundan çıkartılır;  

 Finansal kiralama işlemlerindeki kira gelirleri ve kira giderleri  

 Hasılat içindeki tahsilat günü gelmemiş faiz ve vade farkı vb. 

Gelir tablosunun değerlendirilmesinde, standarda göre gelir tablosunda yer alması 

gereken, ancak önceki uygulamalar nedeniyle gelir tablosunda yer almayan gelir ve 

gider kalemleri gelir tablosuna eklenir;  

 Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki artış veya 

azalışlar,  

 Ertelenmiş vergi gelir etkisi, ertelenmiş vergi gider etkisi,  

 Maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı vb. 

KOBİ TFRS Ölçme - Değerleme konusunda şu değerleme ölçülerini 

kullanmaktadır. 

 Maliyet bedeli  

 Net bugünkü değer (İskonto edilmiş maliyet)  

 Gerçeğe uygun değer  

 Tarihi maliyet  

KOBİ TFRS’de finansal tabloların açıklama konusundaki değerlendirilmesinde 

ise; Her bölümde açıklanması istenen hususlar belirtilmiş olup, dipnotlarda açıklanması 

istenmektedir.  

Tekdüzende 12 gelir tablosu ve 30 bilanço dipnotu var iken, KOBİ TFRS 

uygulamasında çok fazla sayıda dipnot bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;  

 İşletmede bulunan yabancı paraların kur değerleri, 

 Muhasebe politikaları,  
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 Ayrılan karşılıklar,  

 Amortisman yöntemleri,  

 Stokların değerleme yöntemleri,  

 Maddi duran varlıkların net bugünkü değer hesaplamaları vb. 

KOBİ TFRS’nin tam set TFRS ile değerlendirilmesinde dikkat çeken farklılıklar 

şunlardır
194

: 

 Finansal tabloların sunuluşunda; 

Kapsam aynı olmakla birlikte özkaynak değişim tablosu, TFRS tam sette net bir 

zorunluluk bulunmaktadır. KOBİ TFRS’de; eğer finansal tabloların kapsadığı dönem 

içerisinde öz kaynaklardaki değişiklikler sadece kâr veya zarar, temettü ödemeleri, 

geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi ve muhasebe politikasındaki değişikliklerden 

kaynaklanıyorsa işletme, kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu yerine, tek 

bir gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosunu sunabilmektedir. Göze batan ikinci farklılık 

sunulacak dipnotların sayısıdır. Tam set TFRS’de 3000’e yakın açıklama bilgisi 

istenirken, KOBİ TFRS’de 300’e yakın açıklayıcı bilgi istenmektedir. 

 Stoklarda; 

Kapsam ve temel alınan esaslar açısından tam set TFRS ile benzer niteliktedir. 

KOBİ standartlarında borçlanma maliyetlerinin tamamı gider olarak kaydedilmektedir. 

Tam sette ise borçlanma maliyetleri özellikli varlık ile ilgiliyse, bu varlığın maliyetine 

verilmektedir. 

 Muhasebe politikaları, Tahminler ve Hatalarda; 

Kapsam olarak benzer düzenlemeler içermekle beraber, geçmişe yönelik 

yapılması gereken bazı düzeltmeler için, KOBİ’lerde eski dönem bilgileri kolayca temin 

edilemiyorsa, mümkün olan en eski dönemin ki bu cari dönem de olabilir, alınabileceği 

belirtilmektedir. 

 Maddi duran varlıklarda; 

KOBİ standartların da maddi duran varlıkların değerlemesinde sadece maliyet 

yöntemi kullanılabilmektedir. Tam sette tercihli olarak sunulan yeniden değerleme 

                                                 
194

 Burcu D. Utku ve Kemal Gürsoy, “KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (KOBİ TFRS) Tam 

Set İle Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 103, 2011, s. 23. 
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uygulamasına, KOBİ TFRS’de izin verilmemektedir. Dönem sonunda söz konusu 

varlıkların yeniden değerleme işleminin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak 

varlıkların maliyetle izlenen net kayıtlı değerlerinin geri kazanılabilir tutarından fazla 

olması durumunda söz konusu varlıklar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması zorunlu 

olmaktadır. 

 Devlet teşviklerinde; 

KOBİ TFRS’de devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde sermaye yaklaşımı 

bulunmamakta, gelir yaklaşımı kullanılmaktadır. Buna göre; teşvik verilen işletmeye 

gelecekte belirli performans şartları getirmeyen teşvikler, alındıkları anda gelir olarak 

muhasebeleştirilirken, teşvik verilen işletmeye gelecekte belirli performans şartları 

getiren teşvikler, performans şartları karşılandığı anda gelir olarak 

muhasebeleştirilmektedir. 

 Borçlanma maliyetlerinde; 

KOBİ TFRS’de özellikli varlıklara ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Bu 

nedenle standartta tüm borçlanma maliyetlerinin, oluştukları dönemde gider olarak 

muhasebeleştirileceği belirtilmektedir. 

 İlişkili taraf açıklamalarında; 

KOBİ TFRS’de işletme ile ilişkili taraflar arasında taahhütlerden 

bahsedilmemektedir. Diğer kriterler tam set TFRS ile uyumludur. 

 Konsolide ve Bireysel finansal tablolarda; 

TMS Yorum 12’de bahsedilen “Özel Amaçlı İşletmeler (ÖAİ)” KOBİ TFRS’de 

ilgili bölümde benzer şekilde açıklanmaktadır. KOBİ TFRS’de Konsolide ve Bireysel 

finansal tablolara ilişkin açıklamalar TMS 27 ile paralel olarak düzenlenmektedir. Fakat 

TFRS 10 ile “kontrol” kavramının tanımı açısından büyük farklılık yer almaktadır. 

Bunlara ek olarak “ tek bir yatırımcı tarafından kontrol edilen iki veya daha fazla 

işletmenin tek set halinde sunulan finansal tablolar” olarak tanımlanan, hazırlanması 

zorunlu olmayan birleşik finansal tablolara da değinilmektedir.  

 İştiraklerdeki yatırımlarda; 
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İştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusunda tam sete göre basite indirgeme 

yapılmaktadır. KOBİ standartlarına göre iştirakler; öz kaynak yöntemi, maliyet yöntemi 

veya gerçeğe uygun değerle değerleme yöntemlerine göre değerlenebilecektir. Gerçeğe 

uygun değerle değerlemede, gerçeğe uygun değer farkları sonuç hesaplarına kâr veya 

zarar olarak kaydedilecektir. Tam set IFRS’ler, iştiraklerdeki yatırımların yatırımcının 

asıl finansal tablolarında Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesini 

öngörmekteydi. Özkaynak yönteminin uygulanması açısından da bir fark 

bulunmaktadır; KOBİ TFRS, şerefiyenin beklenen yararlı ömrü boyunca sistematik bir 

şekilde itfa edilmesini gerektirmekteyken, tam set de şerefiyenin itfasına izin 

verilmemektedir. 

 Yüksek enflasyonda; 

KOBİ TFRS’de finansal tablolar cari maliyet esasına göre hazırlanmaktadır, bu 

nedenle TMS 29’daki ilgili bölümle uygun olarak sadece tarihi maliyet esasına göre 

hazırlanmış finansal tablolara ilişkin düzenlemeler açıklanmaktadır. 

 İş ortaklıklarındaki paylarda; 

Tam sette konu ile ilgili tercihe bırakılan iki yöntem bulunmaktaydı (oransal 

konsolidasyon veya özkaynak yöntemi). KOBİ standartların da iş ortaklıklarının 

konsolidasyonunda, üç yönteme yer verilmiştir. Bunlar; özkaynak yöntemi, maliyet 

yöntemi ve gerçeğe uygun değer yöntemidir. Özkaynak yönteminin uygulanması 

açısından da bir fark bulunmaktadır; KOBİ TFRS, şerefiyenin beklenen yararlı ömrü 

boyunca sistematik bir şekilde itfa edilmesini gerektirmekteyken, tam set de şerefiyenin 

itfasına izin verilmemektedir. 

 Temel finansal araçlarda; 

KOBİ standartlarında finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümlemesi ile ilgili 

kurallarda basite indirgeme yapılmaktadır. Örneğin, tam set TFRS’de finansman niteliği 

taşıyan tüm işlemlerde vade süresine bakılmaksızın indirgeme işleminin yapılması ve 

işlemin itfa edilmiş maliyetle yani indirgenmiş maliyet olan net bugünkü değerle 

ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi bir zorunluluktur. KOBİ standartlarında, finansman 

niteliğinde olan işlemlerin net bugünkü değerle ölçülmesi vadenin en az iki yıl olması 

durumunda söz konusu olmaktadır. Kısa vadeli işlemlerde indirgenmemiş tutar ise borç 
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veya alacak olarak kaydedilmektedir. Sınıflama da ise tam sette ki dörtlü sınıflama 

yerine, KOBİ standartların da; gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan ve itfa 

(ıskonto) edilmiş maliyetle ölçülen şeklin de bir sınıflama bulunmaktadır. 

 Varlıklarda değer düşüklüğünde; 

KOBİ TFRS’nin bu bölümde stok değer düşüklüklerine de yer verilmemektedir. 

İkinci bölümde stoklar dışındaki varlıklarda değer düşüklüğü açıklanmaktadır. Bu 

açıklamalar TMS ile aynı paraleldedir. 

 Yatırım amaçlı gayrimenkullerde; 

Genel olarak tam set TFRS ile uyumludur. Ancak KOBİ TFRS’de gerçeğe uygun 

değer yöntemi; aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan ölçüm yapılması şartıyla 

uygulanabilir. Aksi durumda maliyet yöntemi kullanılır. 

 Şerefiye dışında maddi olmayan duran varlıklarda; 

TMS ile arasındaki önemli farklar mevcuttur. KOBİ TFRS’de işletme içi yaratılan 

maddi olmayan duran varlıklar ve geliştirme giderleri aktifleştirilmez. Maddi olmayan 

duran varlığın yararlı ömrü hakkında güvenilir bir tahminde bulunulamadığı 

durumlarda, faydaları ömür on yıl olarak kabul edilir. KOBİ TFRS’de sadece maliyet 

yöntemi açıklanmaktadır, yeniden değerleme seçeneğine değinilmemektedir. 

Ayrıca tek düzen muhasebe sistemin (TDMS)’den farklı olarak, ticari alacaklar 

dönen varlık olarak kabul edilmekte ve duran varlıklar arasında ticari alacaklara yer 

verilmemektedir. Çünkü ticari alacakların vadesi normal faaliyet döngüsünün 

hesaplanmasında dikkate alınmakta olup, döngünün bir parçasıdır. Ticari borçlar da 

normal faaliyet döngüsünün bir parçası kabul edilmektedir. Bu nedenle ticari borçlar 

kısa vadeli borçlar niteliğindedir.  

Borçlar sınıflamasında dikkat çeken diğer husus erteleme hakkıdır. Kısa vadeli 

borç sözleşme gereği erteleme hakkı içeriyorsa uzun vadeli borç olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ayrıca hiçbir gelir ve gider kalemi olağanüstü gelir/gider başlığı 

altında kapsamlı gelir tablosunda sunulmamaktadır.  

Bu standartta son giren ilk çıkar (LİFO) yöntemine izin verilmemektedir. 
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TFRS ile KOBİ TFRS arasında büyük oranda aynı koşullar yer almaktadır. En 

önemli fark, alıştaki vade farklarının maliyete verilip verilmemesidir. KOBİ TFRS’ye 

göre vade farkları hiçbir koşulda stok maliyetine verilmemekte gider olarak 

yazılmaktadır. 

TDMS ile KOBİ TFRS’yi değerlendirdiğimizde ise; TDMS’ye göre bilanço ve 

gelir tablosu hazırlamak yasal bir zorunluluk iken KOBİ TFRS bu finansal tablolara ek 

olarak kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve 

dipnotlardan oluşan finansal tablo seti oluşturmaktadır. Ayrıca finansal araçların 

kalemler itibariyle sınıflandırılması yerine KOBİ TFRS’de dönem sonu 

değerlemelerinde uygulanacak işlemlere göre sınıflandırma esas alınmaktadır. Aynı 

zamanda kullanılan muhasebe ve ölçüm esasları da farklılık göstermektedir.  

VUK ile KOBİ TFRS’yi değerlendirdiğimizde ise; VUK’daki iktisadi kıymetlerin 

değerlendirilmesine ilişkin hükümler vergi matrahının hesaplanması ile ilgilidir. KOBİ 

TFRS’de yer alan kavram ve ilkeler doğrultusunda düzenlenecek finansal tablolar ticari 

bilançonun oluşumu ile ilgilidir. Standarda göre düzenlenen tek tip finansal tablolarda 

oluşan ticari kârdan hareketle, VUK’un farklı değerleme hükümlerinin olumlu ve 

olumsuz etkileri ile kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) ve vergiden muaf veya 

müstesna gelirlerini bu ticari kâra eklemek suretiyle haricen gelir veya kurumlar vergisi 

matrahlarını hesaplayabilmektedir.  

2.2. FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ 

2.2.1. Denetim Kavramı ve Amacı 

Muhasebe, kurum ve kuruluşların ekonomik faaliyetlerinin rakamsal kayıtlarını 

düzenler ve bu bilgileri, faaliyetler ve sonuçları ile ilgililere doğru ve açık şekilde iletir. 

Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylar hakkındaki beyanlar ile önceden 

oluşturulmuş kriterler arasındaki uygunluk derecesini belirlemek için bu ekonomik 

faaliyetler ve olaylar hakkındaki beyanlarla ilgili kanıtların tarafsız olarak elde edilmesi, 

değerlenmesi ve sonuçların ilgili kişilere iletilmesinden oluşan sistematik bir süreçtir
195

.  

                                                 
195 Münevver Yılancı ve Birol Yıldız, “Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi ve Tasdik- Mali Tablo Denetimi 

Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:5, 2001, s. 68. 
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Denetimin unsurlarını şu şekilde sıralanmaktadır
196

; 

 Denetim bir süreçtir, 

 İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar, 

 Önceden saptanmış ölçütler, 

 Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme, 

 İlgi Duyanlara Bildirme. 

Denetimin amacı; firma, kurum ve kuruluşların sahip ve ortaklarına, alacaklıları 

ile kredi kuruluşlarına, işçi ile işveren kuruluşlarına, devletin ekonomik ve idari 

birimleri ile ayrıca vergi idaresine bunların mali tablolarında yer alan kayıtların gerçeğe 

uygun, doğru ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktır
197

. 

2.2.2. Denetim Türleri 

Denetim türleri yapılış nedenine göre, amacına göre ve denetçinin statüsüne göre 

üçe ayrılmaktadır. 

A) Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri 

 İsteğe Bağlı Denetim 

Herhangi bir yasal zorunluluk yoktur. Bu tür denetimler İlgili taraflarca gerçek 

durumun ortaya çıkarılması amacıyla yapılmaktadır. Denetimin sınırları, denetimi 

isteyenler tarafından belirlenmektedir. Bu denetimi gerçekleştiren denetçi, muhasebe 

ilke ve standartlarını uygulamak ve mesleğinin getirdiği özen ve dikkati göstermek 

zorundadır
198

.  

 Zorunlu Denetim 

Yasa ile düzenlenen, denetime tabi şirket ve kuruluşlara bir yükümlülük olarak 

getirilen denetim türüdür. Bu çalışmaları yürütecek denetçilerin nitelikleri, denetimin 

konusu, amacı, denetim çalışmalarının hangi esaslar çerçevesinde yürütüleceği 

yönetmelik ve tebliğlerle belirlenmektedir
199

. 

                                                 
196 Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, (2. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara 2005, s. 3.  
197 Maliye Hesap Uzmanları Derneği (MHUD), Denetim I (İlke ve Esasları), (Güncelleştirilmiş 2. Baskı), Hesap 

Uzmanları Derneği, İstanbul 1999, s. 341. 
198 Vasfi Haftacı, Muhasebe Denetimi, (2. Baskı), Umuttepe Yayınları, Kocaeli 2011, s. 8. 
199 Haftacı, s. 8. 
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B) Amaçlarına Göre Denetim Türleri 

 Finansal Tablolar Denetimi 

Bu denetim çalışmasında, işletmenin mali tablolarının, mali durumu ve faaliyet 

sonuçlarını doğru ve dürüst, önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak yansıtılıp 

yansıtılmadığı konusunda bir görüş belirlemek amacıyla finansal tablolarının 

incelenmesini kapsamaktadır. Bu tür denetim özellikle işletme dışındakileri 

ilgilendirdiği için genellikle bağımsız denetçiler tarafından yapılmaktadır
200

. 

 Uygunluk Denetimi 

Bir işletmenin mali işlemlerinin, faaliyetlerinin belli bir otorite tarafından 

belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek 

amacıyla incelenmeye tabi tutulmasıdır. Ulaşılan sonuçlar sınırlı olarak ilgili ve yetkili 

kişi ve kuruluşlara raporlandığından dolayı genellikle iç denetçiler tarafından 

yapılmaktadır
201

. 

 Faaliyet Denetimi 

İşletmenin faaliyetlerinde genel olarak etken ve etkin çalışıp çalışmadığını ortaya 

koymayı amaçlayan bir denetim türüdür. Denetimlerin sonucunda durumun belirlenip, 

işletme yönetimine önerilerde bulunma işlevi vardır. Bu yönüyle faaliyet denetimi bir 

danışmanlık hizmeti olarak da kabul edilmektedir. Bu denetim türü büyük ölçüde 

işletmeyi iyi tanıyan iç denetçiler tarafından yapılmaktadır
202

. 

C) Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

 İç Denetim 

İşletme faaliyetlerini inceleyip değerlendirerek yönetime çeşitli raporlar, öneriler 

ve bilgiler sunan, işletme çalışanlarının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerini 

sağlamak amacıyla işletme içinde oluşturulan bağımsız bir birim tarafından 

gerçekleştirilen denetim çalışmalarıdır
203

.  

                                                 
200 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, (5. Baskı), Alfa Yayınları, İstanbul 2010, s. 27. 
201 Selva Tuna, Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Halka Açık Anonim Şirketlerin Ara Dönemde Vermekle yükümlü 

Olduğu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetimi, Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kadir Has 

Üniversitesi SBE, İstanbul 2008, s. 74. 
202 Bozkurt, s. 29. 
203 Haftacı, s. 9. 
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Diğer bir değişle iç denetim, örgüte hizmet amacıyla örgütün tüm faaliyetlerini 

incelemek ve değerlemek için örgüt içinde kurulmuş bir iç kontrol aracı olmakta, 

finansal denetimi, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsamaktadır
204

. 

 Kamusal Denetim 

Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan denetimdir. Görev ve yetkilerini 

yasalardan alan ve kamu adına, kamunun ihtiyaçlarına cevap vermek için özel 

kanunlarla kurulmuş denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen finansal tablo, 

uygunluk ve faaliyet denetimlerini ifade etmektedir
205

. 

 Bağımsız Denetim 

Kamunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için finansal tabloların GKGMİ ve 

standartlarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında inceleme yapılması, görüş 

oluşturulması ve bu görüşün rapora bağlanması sürecidir
206

. İşletmenin talebi 

doğrultusunda ve bir denetim sözleşmesi ile bağımsız dış denetçiler ya da bunların 

oluşturdukları kuruluşlar tarafından yapılan denetimdir. 

2.2.3. Denetçi Kavramı ve Türleri 

Denetçi, denetim faaliyetini sürdüren, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip, 

bağımsız davranan, gerekli ahlaki nitelikleri olan ve çalışmalarında yeterli özeni 

gösteren bir kişidir. Denetçiler; yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmak, bağımsız 

davranma özelliğine sahip olmak, çalışmalarında gerekli özeni göstermek ve kişilikli ve 

ahlaklı olmak gibi özelliklere sahip olmak zorundadır
207

.  

Denetçi, tarafsızlık niteliğine göre genelde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar
208

; 

 Bağımsız Denetçi 

                                                 
204 Tuna, s. 76. 
205 Tuna, s. 77. 
206 Cemal Küçüksözen ve A.R. Zafer Sayar, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Raporlama Standartları”, 

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 6, 2002, s. 50. 
207 Bozkurt, s. 31. 
208 Yılancı ve Yıldız, s. 69. 
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Bağımsız denetçiler, denetimin yaptıkları işletmeyle serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde veya bir muhasebe firması olarak denetim hizmeti veren profesyonel 

meslek mensubudur. 

Bağımsız denetçi, denetleme yaptığı şirkete; vergi danışmanlığı ve vergi denetimi 

dışında danışmanlık veya hizmet veremez ve bunu bir yavru şirketi aracılığıyla 

yapamaz
209

. 

Bağımsız denetçinin sahip olması gereken nitelikler; denetçi unvanları, mesleki 

yeterlilik, mesleki yeterliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, hizmet içi eğitim ve 

refakat çalışması ve tam zamanlılık olarak sayılmaktadır
210

. 

 İç Denetçi 

İç denetçi, bir işletme ile hizmet sözleşmesi çerçevesinde çalışan meslek 

mensubudur. Bu anlamda, iç denetçilerin bağımsızlığı söz konusu değildir. Kuruluşların 

kendi içyapıları içinde kurdukları iç denetim bölümünde çalışan, kuruluş örgütü 

içerisinde bulunan işletme personelidir. Yönetime şirket faaliyetleri ve hesaplarını 

inceleyerek rapor verirler. 

 Kamu Denetçisi 

Kamu denetçisi, devlet adına denetim yapan meslek mensubudur. Bu nedenle 

devlet denetçisi niteliği gereği bağımsız olamaz.  

Denetçi türleri, denetim alanları ve denetim görüşleriyle ilgili taraflarını tablo 

yardımıyla şu şekilde açıklanabilmektedir.  

Tablo 2.4. Denetçi Türleri, Denetim Alanları ve İlgili Taraflar 

 Denetim Alanları İlgili Taraflar 

Bağımsız Denetçi Finansal Tablo Denetimi, 

Uygunluk Denetimi, 

Faaliyet Denetimi 

İşletme Yönetimi, Yatırımcılar, 

Kredi Verenler, Devlet vb. 

İç Denetçi Uygunluk Denetimi, 

Faaliyet Denetimi 

İşletme Yönetimi 

Kamu Denetçisi Uygunluk Denetimi Devlet ve Kamu Kurumları 

Kaynak: Münevver Yılancı ve Birol Yıldız, “Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi ve Tasdik- Mali Tablo 

Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:5, 2001, s. 69.   

                                                 
209 Deloitte, “Yeni TTK’da Bağımsız Denetim”, Erişim Tarihi: 10.05.2013, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey_tr_ttk_TTK%20semineri_09%2006%202011_130611.pdf,  
210 Ayten Ersoy ve Diğerleri, “Türkiye’de Denetim Mesleğinin Uluslararası Eğitim Standartları-8 Açısından 

Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 28, 2009, s. 11. 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey_tr_ttk_TTK%20semineri_09%2006%202011_130611.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey_tr_ttk_TTK%20semineri_09%2006%202011_130611.pdf
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2.2.4. Bağımsız Denetim Kavramı ve Amacı 

Bağımsız denetim, bir işletmenin bilançosu, gelir tablosu ve kâr dağıtım tablosu 

gibi finansal tablolarının önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip 

düzenlenmediği, bu tablolarda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı, muhasebe ile 

ilgili bilgileri içeren belgelerin defterlere, defterlerdeki bilgilerin finansal tablolara 

doğru yansıtılıp yansıtılmadığı gibi hususların tespit edilmesi için yapılan denetimdir. 

Bağımsız denetim tek bir işlem veya faaliyet olmayıp, birbirini izleyen işlemler 

zincirinden oluşmakta ve finansal tabloların güvenilirlik derecesini arttırmaktadır
211

. 

Bağımsız denetim süreci genel olarak müşteri seçimi ve işin kabulü, denetim 

çalışmasının yürütülmesi, denetimin tamamlanması, denetim raporunun hazırlanması ve 

ilanı aşamalarından oluşmaktadır. 

Bağımsız denetimin amacı; finansal tabloların, finansal raporlama standartları 

doğrultusunda, bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle 

gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız 

denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır
212

.  

Bağımsız denetimin gerekliliği finans piyasalarının güven ve istikrara olan 

ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kamunun aydınlatılması kavramı 

çerçevesinde finansal piyasaların temeli, doğru ve gerçeği dürüstçe yansıtan bilgiye 

dayanıyorsa, yalan, yanlış ve aldatıcı ve bu itibarla da güvenilir olmayan bilginin 

piyasalara aktarılması, söz konusu temeli zaafa uğratacak ve piyasaları kararsız bir hale 

getirip işlemez kılacaktır. Dolayısıyla, piyasaya sunulan bilginin doğruluğu ve 

dürüstlüğünün temin edilmesinde bağımsız denetim mekanizması önemli bir görevi 

üstlenmektedir. Bunun yanında, muhasebe sisteminin ve finansal raporlama 

standartlarındaki teknik yoğunluğun gittikçe artması, finansal tabloların işletme 

yönetiminin isteklerine hizmet edecek şekilde hazırlanması vb. nedenlerle finansal 

tablolardaki hata ve hile olasılığı yükselmekte, iç denetim sistemlerinin yetersizliği ise 

olası hata ve hilelerin ortaya çıkarılması ve önlenmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bu 

kapsamda, bağımsız denetim faaliyeti, finans ve sermaye piyasalarının güven ve istikrar 

                                                 
211 Durmuş Acar ve Serpil Senal, “Bağımsız Denetim Kalitesinin Arttırılmasında Kamu Gözetim Kurulu’nun Rolü: 

Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 35, 2011, s. 34. 
212 Can Öztürk, “Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Denetim ve Benzeri Hizmetler”, Muhasebe ve Denetime Bakış 

Dergisi, Sayı: 25, 2008, s. 122. 
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içinde işlemesinde ayrıca bir önemi haiz ve üzerinde dikkat ve hassasiyetle durulması 

gereken bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır
213

.  

Bağımsız denetim yapabilmek için yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest 

muhasebeci mali müşavir (SMMM) olmak gerekmektedir. Bağımsız denetim 

kuruluşlarının ortaklarının dahi YMM veya SMMM olması zorunludur. Ancak bu şart 

tek başına yeterli değildir. Bağımsız denetçi olabilmek için KGK tarafından yapılacak 

sınavda başarılı olmak, yetkilendirilmek ve tescil edilmek gereklidir. KGK tarafından 

yetkilendirilmeyen ve tescil edilmeyen hiçbir bağımsız denetim kuruluşu ile bağımsız 

denetçi, bağımsız denetim faaliyetinde bulunamamakta ve buna ilişkin rapor 

düzenleyememektedir
214

.   

2.2.5. Bağımsız Denetim Türleri 

Bağımsız denetim şu şekilde sınıflandırılmaktadır
215

: 

 Sürekli Denetim 

Sürekli denetim, her yıl yapılan ve gerekli tüm denetim tekniklerini kapsayan 

denetimi ifade etmektedir.  

 Sınırlı Denetim 

Sınırlı denetim, sürekli denetim yaptıran ortaklık ve sermaye piyasası 

kurumlarınca düzenlenmiş ara finansal tabloların, sürekli bağımsız denetimi yapan 

bağımsız denetim kuruluşu tarafından ağırlıklı olarak bilgi toplama ve analitik inceleme 

teknikleri kullanılarak sürekli denetim programlarına uyumlu bir şekilde 

denetlenmesidir.  

 Özel Denetim 

Özel denetim, sermaye piyasası araçlarının halka arzı için Kurul’a başvuru 

sırasında veya birleşme, bölünme, devir ve tasfiye durumunda bulunan ortaklıklar ile 

aynı durumdaki sermaye piyasası kurumlarınca düzenlenmiş finansal tabloların 

denetlenmesidir. 

                                                 
213 Mahmut Okur, “Bağımsız Denetimin Denetimi”, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etütleri, Ankara 2007. s. 5. 
214 Mustafa Yavuz, “Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler Üzerinde Kamu Denetimi ve Gözetimi”, 

Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 107, 2011, s. 154. 
215 Küçüksözen ve Sayar, s. 51. 
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2.2.6. Bağımsız Denetim Raporu 

Bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetçinin 

finansal tablolar hakkında açıkça ifade edilmiş görüşünü içermektedir.  

Bağımsız denetim görüşünü oluşturulma sürecinde bağımsız denetçinin, finansal 

tabloların önemli yanlışlıkları içermediğine dair makul güvenceyi elde edecek yeterli ve 

uygun bağımsız denetim kanıtına sahip olması gerekmektedir.  

Bağımsız denetim raporunun; başlık, muhatap, giriş paragrafı, işletme 

yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu, bağımsız denetçinin sorumluluğu, 

bağımsız denetçi görüşü, diğer raporlama yükümlülükleri, bağımsız denetçinin imzası, 

bağımsız denetim raporunun tarihi ve bağımsız denetim kuruluşunun adresini içermesi 

gerekmektedir. 

Denetim raporunun sonucu “olumlu”, “olumsuz”, “şartlı görüş bildirir” veya 

“görüş bildirmekten kaçınır” şeklinde olmak üzere dört değişik şekilde 

verilebilmektedir
216

. 

a) Olumlu Görüş Bildiren Rapor  

Olumlu rapor, yeterli miktarda kanıtların toplanarak denetlenen ortaklığın mali 

durum, bilgi ve belgelerinin gerçeği yansıttığı anlamındadır. Bağımsız denetçi, finansal 

raporlama standartları çerçevesinde, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği 

doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığına veya dürüstçe sunulduğuna kanaat getirdiğinde 

olumlu görüş bildirmektedir. 

b) Olumsuz Görüş Bildiren Rapor  

Finansal tabloların finansal durumu, faaliyet sonuçlarının genel kabul görmüş 

muhasebe standartları doğrultusunda açık ve dürüst olarak yansıtmaması, tam açıklama 

kurallarına uymama halinde olumsuz denetim görüşü verilmektedir. Olumsuz görüş 

içeren raporda, olumsuz görüşe yol açan sebepler ile bunların finansal tablolar 

üzerindeki etkilerine açık ve net bir şekilde bağımsız denetim raporunun açıklama 

bölümünde yer verilmektedir. 

                                                 
216 Tuna, s. 82. 
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c) Şartlı Görüş Bildiren Rapor   

Bir bütün olarak işletmeye ait finansal tabloların güvenilirliğini bozmayacak 

aykırılıkların olması durumunda verilen rapor biçimidir. Şartlı görüş, şarta ilişkin 

sorunların etkisini ortaya koymak için “… hususları dışında” ifadesi ile verilmektedir. 

Şartlı görüş içeren raporda, görüşün dayanağını oluşturan aykırılıkların belirtilmesi 

gerekmektedir.  

d) Görüş Bildirmekten Kaçınma  

Bağımsız denetim sonunda çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun varlığı 

nedeniyle finansal tablolarla ilgili yeterince belge ve kanıtları elde edememesi veya 

eksik, yanıltıcı finansal tabloların varlığı sonucunda olumlu, olumsuz ve şartlı 

görüşlerden birine ulaşamıyorsa görüş bildirmekten kaçınmaktadır. 

2.2.7. KOBİ’lerde Bağımsız Denetim 

Finansal tablolar, bazı şirketler için zorunlu olarak tutulan, bir şirketin dönemsel 

faaliyetleri sonucunda hazırlamak ve yayınlamak zorunda oldukları ve ilgili şirketin 

performansını gösteren, standartlaştırılmış muhasebe kayıtlarıdır.  

Finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesinin amacı; bu tabloların tüm 

önemli yönleriyle işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 

finansal raporlama standartlarına uyumlu olarak doğru ve dürüst bir biçimde gösterip 

göstermediği hakkında bir görüş bildirmektir. Bağımsız denetim çalışması, denetim 

standartları temel alınarak gerçekleştirilen ve birbirini izleyen aşamalardan oluşan 

sistematik bir süreçtir
217

. 

1957 yılından bu yana ticaret hayatını yönlendiren 6762 sayılı TTK, 2011 yılında 

yerini 6102 sayılı Yeni TTK’ya bırakmaktadır. Yeni TTK genel olarak Temmuz 2012 

tarihi itibariyle yürürlüğe girmekte, bu tarihe kadar tüm sermaye şirketlerini önemli bir 

hazırlık dönemi beklemektedir
218

. 

                                                 
217 Erişim Tarihi: 30.05.2013, http://www.malieksen.com/download/48-e-kitaplar/101-uluslararasi-denetim-

standartlari-kapsaminda-bagimsiz-denetim-zip.html.  
218 Aslan Coşkun, Erişim Tarihi: 05.05.2013, KOBİ’lerin Denetiminde Uluslararası Denetim Standartlarının 

Uygulanması, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/ASLANCOSKUN.pdf.  

http://www.malieksen.com/download/48-e-kitaplar/101-uluslararasi-denetim-standartlari-kapsaminda-bagimsiz-denetim-zip.html
http://www.malieksen.com/download/48-e-kitaplar/101-uluslararasi-denetim-standartlari-kapsaminda-bagimsiz-denetim-zip.html
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/ASLANCOSKUN.pdf
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Yeni TTK, günün koşullarına uygun düzenlemelerin zamanında yapılmamış 

olması, artan firma iflasları ve yönetim zaafları, teknolojik gelişmeler, elektronik ticaret, 

uluslararası iletişim ve globalizasyon gibi etkenler dikkate alındığında, devrim olarak 

nitelendirilebilecek ve mevcut ticaret hayatını ve şirketlerin iş yapış alışkanlıklarını 

büyük ölçüde değiştirecek birçok yenilik getirmektedir. Türkiye’yi uluslararası 

platformda geçerli kurallarla tanıştıracak söz konusu yeniliklerin en önemlilerinden biri 

de tüm sermaye şirketleri için bağımsız denetim zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır
219

. 

Hisseleri borsaya kayıtlı şirketlerin, yabancı ortaklı kuruluşların, banka ve sigorta 

şirketlerinin, büyük holdingler ve bağlı kuruluşlarının, belirli büyüklüğe ulaşmış 

şirketlerin zorunlu veya ihtiyari olarak bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Aslında 

yeni kanunun getirdiği düzenlemeler doğrudan ve her bakımdan KOBİ’lere yöneliktir. 

Çünkü KOBİ’ler dışında kalan şirketler önemli ölçüde kurumsallaşmışlardır ve gerek 

yönetim, gerekse denetim yönünden kanunun öngördüğü uygulamaya bir şekilde 

geçmektedir
220

.  

Yeni TTK’nın bağımsız denetim ile ilgili hükümleri incelendiğinde, muhasebe 

standartlarının aksine, kanunda KOBİ’lere özel herhangi bir denetim standardının 

tanımlanmadığı veya referans gösterilmediği anlaşılmaktadır.  

KOBİ’ler için daha az kapsamlı ve nispeten basit kurallara dayalı ayrı bir finansal 

raporlama standardının varlığı denetim için de benzer bir düzenlemenin gerekliliği 

konusunda tartışmalar olmasına sebep olmaktadır. Ancak IAASB (International 

Auditing and Assurance Standards Board) bu konuyu daha önce gündemine almakta ve 

“Denetim denetimdir.” prensibini benimseyerek KOBİ’lerin denetiminde uygulanacak 

ayrı bir denetim standardına ihtiyaç olmadığı sonucuna varmaktadır. “Küçük 

İşletmelerin Denetiminde Özel Muhakemeler” başlıklı 1005 sayılı Uygulama 

İzahnamesi de açıklık projesi çerçevesinde ilgili standartların içine dâhil edilerek 

kaldırılmaktadır. Ancak KOBİ’lerin denetimlerinde dikkate alınabilecek bir başka 

düzenleme yine IFAC bünyesinde hazırlanan “KOBİ’lerin Denetimlerinde Uluslararası 

Denetim Standartlarının (UDS) Kullanılmasına İlişkin Rehber” (Guide to Using 

International Standards on Auditing in the Audits of SME) başlıklı çalışmadır. 2007 

yılında ilk baskısı yapılan rehber 2010 yılında güncellenerek yeniden yayınlanmaktadır. 

                                                 
219 Coşkun, Erişim Tarihi: 05.05.2013, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/ ASLANCOSKUN.pdf 
220 Coşkun, Erişim Tarihi: 05.05.2013, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/ ASLANCOSKUN.pdf 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/%20ASLANCOSKUN.pdf
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/%20ASLANCOSKUN.pdf
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Söz konusu rehber UDS’nin KOBİ’lerde kullanımına ilişkin yol göstermekte, büyük 

işletmelerden farklı olabilecek hususları örnekleyerek KOBİ denetimi yapacak olan 

denetçilere ışık tutmaktadır
221

.   

KOBİ’lerin Denetimlerinde Uluslararası Denetim Standartlarının Kullanılmasına 

İlişkin Rehber bu süreci şu şekilde özetlemektedir
222

. 

  Risk Değerlendirme 

  Riske Karşılık Verme 

  Raporlama 

KOBİ ile ilişki içerisinde olan taraf için finansal bilgi önemlidir ve her şeyden 

önce doğru ve güvenilir bilgi olmak zorundadır. Şirket ile ortakları arasındaki 

etkileşimin büyüklüğü kamunun yatırımcıyı korumasına neden olmakta ve bu nedenle 

bağımsız denetim bu şirketler için ihtiyaçtan öte bir zorunluluk olmaktadır. Bu nedenle 

işletmeden yansıyan bilgilerin yayınlanmadan önce güvenilir bir kişi ya da kurum 

tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak KOBİ kapsamındaki şirket 

yöneticilerinin finansal tablolarla ilgili makul değer tahminlerinin yapılması ve 

raporlama sisteminin kurulması konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip 

olmamaktadır. Bu nedenle denetimin yapılması zorlaşmaktadır. Bunun sonucunda 

denetçinin KOBİ’lere yönelik denetim çalışmasında daha önce sözü edilen rehberdeki 

denetim uygulamalarını dikkate almasında fayda görülmektedir
223

. 

Ayrıca 2011 yılında yayımlanan Yeni TTK ile yapılan düzenlemeler içerisinde en 

radikal değişiklik şirketlerin bağımsız dış denetime tabi tutulmasıydı. Ancak kanunda 

eklenen bir madde ile bağımsız dış denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi 

Bakanlar Kurulu’na verilmektedir.  

Bakanlar Kurulu bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin 

karar taslağı yayınladı. Taslakta 2 liste mevcuttur. I sayılı listeye tabi olan şirketler için 

                                                 
221 Tuba Şavlı, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim Süreci, Erişim Tarihi: 05.05.2013, 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/tubasavli.pdf, 
222 Şavlı, Erişim Tarihi: 05.05.2013, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/tubasavli.pdf,  
223 Coşkun, Erişim Tarihi: 05.05.2013, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/ ASLANCOSKUN.pdf 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/tubasavli.pdf
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/tubasavli.pdf
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/%20ASLANCOSKUN.pdf
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2013 tarihi itibariyle, II sayılı listeye tabi olan şirketler için karar 2014 tarihi itibariyle 

yürürlüğe girecektir
224

. 

I sayılı listede özetle, SPK mevzuatına tabi olan, İMKB (BIST)’de işlem gören 

şirketler ile bankalar ve finansal şirketleri kapsamaktadır. 

II sayılı listede ise, tek başına veya bağlı ortaklıklarıyla birlikte aşağıdaki üç 

ölçütten en az ikisini sağlayan sermaye şirketleri
225

; 

  Aktif büyüklüğü 150,000,000 TL ve üstü TL. 

  Yıllık net satış hasılatı 200,000,000 TL ve üstü TL. 

  Çalışan sayısı 500 ve üstü.    

Aynı zamanda sermaye şirketleri, II sayılı listede yer alan koşulların en az ikisini 

iki yıl üst üste taşımaları durumunda bağımsız denetime tabi olacaklardır.  

Dolayısıyla KOBİ tanımına ve uygulamaya baktığımız zaman II sayılı listedeki 

kriterleri aşacak KOBİ yok denecek kadar az sayıdadır. Bu çerçevede 

değerlendirdiğimiz zaman KOBİ’lerin bağımsız denetime tabi olmayacaklarını 

söyleyebiliriz
226

.  

Ancak KOBİ’lerde bağımsız denetimin olması KOBİ’lere şu şekilde faydaları 

olabilmektedir. 

  Muhasebeye bakış açılarını değiştirebilmektedir.  

  Kurumsal bir yapıya sahip olma imkânı elde edebileceklerdir. 

  Uzman bilgisinden faydalanmalarını, kendi personel veya yönetimindeki bilgi 

noksanlıklarını gidermesini sağlayacaktır. 

  Rekabetçi bir ortam yakalayıp gelecek için bazı problemleri çözebileceklerdir. 

  Ortakların menfaatlerinin korunmasına yardımcı olur ve karar vericiler için 

güven sağlamaktadır. 

  Karar vericilere kullandıkları finansal bilgilerin güvenilir ve ilgili muhasebe 

çerçevesinde her açıdan doğru olduğunun güvencesini vermektedir. 

                                                 
224 Cihat Ertürk, KOBİ’lere Müjde Bağımsız Denetime Tabi Değilsiniz, Erişim Tarihi: 20.05.2013, 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cihat/017/,  
225 Ertürk, Erişim Tarihi: 20.05.2013, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cihat/017/ 
226Ertürk, Erişim Tarihi: 20.05.2013, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cihat/017/ 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cihat/017/
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  Standartlara göre denetlenmiş finansal tablolar, yatırımcılara, tedarikçilere ve 

ilgili finansal kuruluşlara çok daha şeffaf bir görünüm sağlamaktadır. 

  Denetim KOBİ’lere gelecekteki zorlukları karşılamak için hem mali hem de 

mali olmayan bir zemin hazırlamaktadır.   

Kısacası bağımsız denetim bir KOBİ’yi daha büyük boyutlara çıkarmak ve 

ortakların kârlarını arttırmak için kesinlikle değecek bir yatırımdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI TARAFINDAN ALGILANIŞI VE 

MESLEK MENSUPLARININ KOBİ’LERİN BAĞIMSIZ DENETİMİNE 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Bu bölümde, KOBİ standartlarına göre finansal tabloların değerlendirilmesi ve 

bağımsız denetimine yönelik yapılan çalışma kapsamında muhasebe meslek mensupları 

tarafından KOBİ TFRS’nin algılanışı ve meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız 

denetime etkilerinin araştırılmasına yönelik yapılan çalışmanın amacı, kapsamı ve 

yöntemi ve bulguların değerlendirilmesi alt başlıklar altında incelenecektir. 

Değerlendirme kapsamında; muhasebe meslek mensuplarının verdiği cevaplar 

doğrultusunda KOBİ TFRS’nin algısı ve bağımsız denetime etkisi irdelenecektir.  

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın temel amacı, KOBİ’ler için hazırlanan TFRS’nin muhasebe meslek 

mensupları tarafından algılanışını ve meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız 

denetime etkilerini ortaya koyabilmektir. Ayrıca mesleki unvanları, mesleki kıdemleri, 

çalışma statüleri ve bağımsız denetim yetkisine sahip olup/olmadıkları da dikkate 

alınmaktadır. 

3.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

Araştırma, Erzurum’da faaliyet gösteren SMMM ve YMM’leri kapsamaktadır. 

Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odasına kayıtlı olan 161 meslek mensubu bulunmaktadır. Çalışmada örneklem seçimi 

yapılmayıp ana kütlenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş; ancak bütün çabalara 

rağmen ulaşım sorunu ve meslek mensuplarının yerinde olmaması nedeniyle 108 

meslek mensubuyla görüşülmüştür. Görüşmeler sonucunda 63 meslek mensubundan 

geri dönüş alınabilmiştir. Bu oran %58’lik bir geri dönüş oranına tekabül etmektedir. 

Elde edilen anketlerin tamamı değerlendirmeye uygun görülmektedir.  

Çalışmada verilerin toplanmasında kullanılan anket Microsoft Word belgesi 

kullanılarak oluşturulmuştur. Anket için Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
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Odasından meslek mensuplarının iletişim adresleri alınmakta ve araştırma kapsamında 

tüm meslek mensuplarıyla yüz yüze görüşülmektedir. Anket formu meslek 

mensuplarına elden dağıtılmakta, açıklama yapılmakta ve yine elden toplanmaktadır.  

Veri toplamada zaman, maliyet ve yapılabilirlik gibi kısıtları aşmak amacıyla 

birincil veri toplama yöntemlerinden olan anket yöntemi kullanılmıştır. Anket soruları 

hazırlanırken Azzem Özkan ve Filiz Özşahin’in
227

 çalışmaları ile Aylin Poroy Arsoy ve 

Tuba Bora’nın
228

 çalışmalarından yararlanılmıştır. Anket çalışması üç bölümden 

oluşmakta olup Ek-1’de verilmiştir. Birinci bölüm muhasebe meslek mensuplarının 

unvanı, mesleki kıdemi, çalışma statüsü ve bağımsız denetim yetkisine sahip olup 

olmadığı sorularını içermektedir. Anketin ikinci bölümü, KOBİ TFRS’nin muhasebe 

meslek mensupları tarafından algısını tespit etmek üzere 5’li likert ( 1=Kesinlikle 

Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılmıyorum, 5= Kesinlikle 

Katılmıyorum) ölçeğine göre hazırlanan 30 ifadeden oluşmuştur. Anketin üçüncü 

bölümünde ise KOBİ’lerde muhasebe meslek mensuplarının bağımsız denetime 

etkilerini tespit etmek amacıyla 5’li likert ( 1=Kesinlikle Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 

3= Kararsızım, 4= Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılmıyorum) ölçeğine göre 

hazırlanan 10 ifadeden oluşmuştur.  

Anketlerden elde edilen veriler, Statistical Package for Social Science for 

Windows (SPSS 17,0) programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin 

analizi ve hipotezlerin test edilmesinde bu programdan yararlanılmıştır. 

3.3. ARAŞTIRMANIN DAYANDIĞI HİPOTEZLER 

Araştırmanın hipotezleri KOBİ TFRS’nin muhasebe meslek mensupları 

tarafından algılarının, mesleki unvanları ve mesleki kıdemlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek ve muhasebe meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki 

bağımsız denetime etkilerinin,  çalışma statüsü ve bağımsız denetim yetkisine sahip 

olan/olmayan meslek mensupları tarafından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek 

için oluşturulmuştur.  

Araştırmanın dayandığı hipotezler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

                                                 
227

 Özkan ve Özşahin, s. 54-58. 
228

 Arsoy ve Bora, s. 24-25. 
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A. KOBİ TFRS’nin Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algıları 

H1: Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanları bakımından, KOBİ 

TFRS’ye yönelik algı düzeyleri arasında fark vardır. 

H2: Muhasebe meslek mensuplarının mesleki kıdemleri bakımından, KOBİ 

TFRS’ye yönelik algı düzeyleri arasında fark vardır.  

B. Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ’lerdeki Bağımsız Denetime Etkileri 

H3: Muhasebe meslek mensuplarının çalışma statüleri bakımından, KOBİ’lerdeki 

bağımsız denetime etkileri arasında fark vardır.  

H4: Bağımsız denetim yetkisine sahip olan/olmayan muhasebe meslek mensupları 

bakımından, KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında fark vardır. 

3.4. GÜVENİLİRLİK ANALİZİ VE VERİLERİN NORMALLİK TESTİ 

Kişilerin herhangi bir konudaki davranış puanlarını belirlemeyi sağlayan likert tipi 

ölçeklerin güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach Alpha güvenilirlik testi 

yapılmalıdır. Alfa (α) katsayısı 0,60≤α<0,80 ise ölçek oldukça güvenilir bir ölçektir 

şeklinde yorumlanır
229

. Anket çalışmasında, KOBİ TFRS’nin muhasebe meslek 

mensupları tarafından algı düzeylerini ve muhasebe meslek mensuplarının 

KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkilerini ölçen 5’li likert tipinde hazırlanmış toplam 

40 ifadenin güvenilirliğini ölçmek amacıyla Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve α 

değeri 0,79 bulunmuştur. Bu katsayı göstermektedir ki anketteki ifadeler oldukça 

güvenilir bir nitelik taşımaktadır. 

İstatiksel analiz yapılmadan önce verilerin normal dağılıp dağılmadığına 

bakılması gerekmektedir. Normal dağılım analizinde gözlem sayısı 29’dan az 

olduğunda Shapiro-Wilk testi, gözlem sayısı 29 ve daha büyük olduğunda ise 

Kolmogorov-Smirnov testi kullanılabilir
230

. Bu çalışmada toplanan verilerin dağılımının 

normalliği Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş, verilerin % 5 anlamlılık 

düzeyinde normal dağılım göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısı ile verilerin 

analizinde parametrik olmayan testler kullanılmıştır. 

                                                 
229

 Aliye Kayış, “Güvenilirlik Analizi ”, (Ed. Şeref Kalaycı), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 

(5. Baskı),  Detay Yayıncılık, Ankara 2010, s. 405. 
230

 Meltem Karaatlı, “Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi ”, (Ed. Şeref Kalaycı), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli 

İstatistik Teknikleri, (5. Baskı),  Detay Yayıncılık, Ankara 2010, s.10. 
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3.5.  ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırmaya katılan şirketlere ait demografik veriler Tablo 3.1’de verilmiştir. 

Tablo 3.1. Anketi Cevaplayan Muhasebe Meslek Mensuplarına İlişkin Veriler 

Bağımsız Değişkenler        n           % 

Mesleki Unvan   

  SMMM 62 98,4 

  YMM 1 1,6 

Mesleki Kıdemi   

  10 yıl ve altı 18 28,6 

  10 – 20 yıl arası 16 25,4 

  20 yıl ve üzeri 29 46,0 

Çalışma Statüsü   

  Bağımsız çalışıyorum 60 95,2 

  Bağımlı çalışıyorum 3 4,8 

Bağımsız Denetim yetkisine sahip misiniz?   

  Evet 15 23,8 

  Hayır  48 76,2 

Toplam  63 100 

Araştırma kapsamında 63 muhasebe meslek mensubu ankete katılmıştır. Ankete 

katılan meslek mensuplarının mesleki unvanlarının dağılımına baktığımızda %98,4’nün 

SMMM olduğu ve %1,6’sının YMM olduğu görülmektedir. Mesleki kıdemlerine 

baktığımızda %28,6’sının 10 yıl ve altı, %25,4’ünün 10-20 yıl arası ve %46’sının 20 yıl 

ve üzeri bir deneyime sahip olduğu görülmektedir. Çalışma statüleri açısından ele 

alındığında %95,2’sinin bağımsız çalıştığı ve %4,8’inin bağımlı çalıştığı görülmektedir. 

Son olarak bağımsız denetim yetkisine sahip olup olmadıkları açısından ele alındığında 

ise %76,2’sinin bağımsız denetim yetkisine sahip olmadığı ve %23,8’inin bağımsız 

denetim yetkisine sahip olduğu görülmektedir. 

3.5.1. KOBİ TFRS’nin Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algılarının 

Değerlendirilmesi  

Tablo 3.2’de muhasebe meslek mensupları tarafından KOBİ TFRS’ye yönelik 30 

ifadeye ilişkin algı düzeylerinin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

görülmektedir.  
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Tablo 3.2. KOBİ TFRS’nin Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından 

Değerlendirilmesine Yönelik Algı Düzeylerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

No İfadeler  X SS 

1 

KOBİ TFRS genel bilgileri ve uygulamaları hakkında gerekli 

donanıma sahip olduğumu düşünüyorum ve kendimi yeterli 

buluyorum. 

2,38 1,023 

2 
Meslek mensuplarının KOBİ TFRS’yi ancak uygulayarak 

öğrenebileceğini düşünüyorum. 

1,57 0,640 

3 
Genel olarak KOBİ TFRS uygulamaları hakkında soru işaretlerim 

bulunmaktadır. 

2,02 0,833 

4 
TFRS’nin büyük işletmeler ve KOBİ’ler için ayrı ayrı 

hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. 

1,67 0,950 

5 
Türkiye’deki KOBİ’lerin KOBİ TFRS uygulamalarına geçmesi 

için gerekli şartların yeterli olgunluğa eriştiğine inanıyorum. 

3,78 0,975 

6 
KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte zorlanacağımı hiç 

sanmıyorum. 
3,25 1,107 

7 
Erzurum’da KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte sorun 

yaşanacağını düşünmüyorum. 

3,32 1,229 

8 
Türkiye genelinde KOBİ TFRS uygulamalarında sıkıntı 

yaşanacağına dair endişelerim var. 

2,38 1,197 

9 
KOBİ TFRS uygulamalarına geçilmeden önce muhasebe meslek 

elemanlarına yeterince bilgi verildiğini düşünüyorum. 

2,95 1,263 

10 
Meslek elemanlarının KOBİ TFRS uygulamaları hakkında yeterli 

pratiği olmadığını düşünüyorum. 

2,02 0,833 

11 
KOBİ TFRS’nin KOBİ’ler için uygulanmasının gereksiz 

olduğunu düşünüyorum. 

3,43 1,292 

12 
KOBİ TFRS uygulaması meslek mensuplarının iş yükünü 

arttıracaktır. 
1,44 0,757 

13 
KOBİ TFRS için hazır değilim ancak zaman yaklaştıkça kendimi 

hazırlayacağımı düşünüyorum. 

2,44 1,012 

14 
KOBİ TFRS hakkındaki eksiklerimi gidermek için eğitim almayı 

planlıyorum. 

2,59 1,159 

15 
KOBİ TFRS kullanımı KOBİ’lerin denetimlerini 

kolaylaştıracaktır. 
1,97 0,897 

16 
KOBİ TFRS kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda 

hazırlandığını düşünüyorum. 

2,71 1,128 

17 
KOBİ’lerin iç kontrol sistemi KOBİ TFRS uygulanması için 

yeterlidir. 

3,59 1,200 

18 
Mevcut muhasebe programları ile KOBİ TFRS’ye uygun 

raporlama ve kayıtlama yapılabileceğini düşünüyorum. 

2,86 1,176 

19 
Muhasebe uygulamalarında temel alınan vergi yasalarımız KOBİ 

TFRS ile uyum içindedir. 

3,68 1,189 
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Tablo 3.2 (Devam) 

20 
KOBİ TFRS’de yapılan açıklamalar uygulama için yeterli 

seviyededir. 
3,13 1,085 

21 
KOBİ TFRS muhasebe uygulamalarında ve finansal tabloların 

hazırlanmasında oldukça farklılık getirecektir. 

1,97 0,999 

22 
KOBİ TFRS’ye uygun hazırlanmış finansal tabloları okumak ve 

anlamak daha kolay olacaktır. 

2,16 1,194 

23 
KOBİ TFRS’nin uygulamaya geçmesiyle birlikte KOBİ’ler para 

ve sermaye piyasalarından daha kolay fon sağlayacaklardır. 
2,32 1,133 

24 
KOBİ TFRS’nin uygulanabilmesi için düzenleyici kuruluşların 

yaptıkları çalışma yeterlidir. 

3,33 1,000 

25 
Bağlı bulunduğum meslek odasının KOBİ TFRS konusunda 

meslek mensuplarına sağladığı eğitim yeterlidir. 

3,41 1,057 

26 
KOBİ TFRS’nin etkin kullanımının sağlanabilmesi için denetimin 

nasıl sağlanacağı belirtilmelidir. 

1,79 0,626 

27 
KOBİ TFRS’nin uygulanması halinde KOBİ’lerin finansal 

tabloları şeffaf ve güvenilir hale gelecektir. 

1,89 1,049 

28 
KOBİ TFRS’nin kullanılması durumunda bilgilerin 

karşılaştırılabilirliği kolaylaşacaktır. 

1,73 0,971 

29 

Türkiye’de “bilgi odaklı” yerine “vergi odaklı” finansal raporlama 

anlayışının olması KOBİ TFRS’nin kullanılmasını 

zorlaştırmaktadır. 

1,75 0,983 

30 
KOBİ TFRS, kullanılan dili, yapısı ve içeriği bakımından mevcut 

ortamda uygulanabileceğini düşünüyorum. 

2,98 1,171 

Tablo 3.2’ye bakıldığında muhasebe meslek mensuplarının KOBİ TFRS 

hakkındaki algı düzeyleri ile ilgili ele alınan 30 ifadenin genel olarak ortalaması 3 

değerine yakın olduğu görülmektedir. 3 değeri ölçekte “kararsızım” ifadesine karşılık 

gelmektedir. Bu ortalama sonucunda meslek mensuplarının KOBİ TFRS hakkındaki 

algıları konusunda kararsız oldukları sonucuna ulaşılmaktadır.  KOBİ TFRS’ye yönelik 

algı düzeyini ölçmeye yönelik 30 ifadelik ölçeğin genel ortalamasına bakacak olursak 

2,55 değeri karşımıza çıkmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerden 14 tanesi bu ortalama 

değerin üzerinde 16 tanesi ise altında aritmetik ortalamalara sahiptir. Ölçekte meslek 

mensuplarının en düşük aritmetik ortalama puanını “Türkiye’deki KOBİ’lerin KOBİ 

TFRS uygulamalarına geçmesi için gerekli şartların yeterli olgunluğa eriştiğine 

inanıyorum.” (ifade 5) 3,78 ±0,975 ortalama ile elde etmiştir. En yüksek aritmetik 

ortalamalı ifade ise “KOBİ TFRS uygulaması meslek mensuplarının iş yükünü 

arttıracaktır.” (ifade 12) 1,44 ±0,757 ortalama ile öne çıkmaktadır.  
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Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının KOBİ TFRS hakkındaki algı 

düzeylerini tespit etmeye yönelik iki hipotez bulunmaktadır. Bu hipotezler şunlardır: 

H1: Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanları bakımından, KOBİ 

TFRS’ye yönelik algı düzeyleri arasında fark vardır. 

H2: Muhasebe meslek mensuplarının mesleki kıdemleri bakımından, KOBİ 

TFRS’ye yönelik algı düzeyleri arasında fark vardır. 

Birinci hipotezinin sınanması konusunda meslek mensuplarının mesleki unvanları 

dikkate alınarak KOBİ TFRS hakkındaki algı düzeylerini ölçmeye çalışan ifadelerden 

elde edilen veriler, iki bağımsız grup arasındaki farklılıkları test etmede kullanılan 

Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. İkinci hipotezin sınanması ise, mesleki 

kıdemler dikkate alınarak KOBİ TFRS hakkındaki algı düzeylerini ölçmeye çalışan 

ifadelerden elde edilen veriler, ikiden fazla grubun ölçümlerinin karşılaştırılmasında 

kullanılan Kruskal–Wallies testi ile açıklanmıştır. Karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi 

0,05 olarak belirlenmiştir. p≤0,05 olduğunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık olduğu söylenebilir.  

Yukarıda verilen hipotezler ölçekte yer alan 30 ifade açısından tek tek 

değerlendirilmiş olup, sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 3.3. “KOBİ TFRS Genel Bilgileri Ve Uygulamaları Hakkında Gerekli Donanıma 

Sahip Olduğumu Düşünüyorum ve Kendimi Yeterli Buluyorum.” İfadesine Yönelik 

Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,60 
0,146 

  YMM 1 57,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 38,61 

0,047   10-20 yıl arası 16 34,78 

  20 yıl ve üzeri 29 26,36 

Tablo 3.3’te görüldüğü gibi, “KOBİ TFRS genel bilgileri ve uygulamaları 

hakkında gerekli donanıma sahip olduğumu düşünüyorum ve kendimi yeterli 

buluyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,146>0,05) için H1 reddedilmiştir. Yani 
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mesleki unvan açısından muhasebe meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Mesleki kıdem değişkenine baktığımızda ise 

aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,047<0,05) için H2 hipotezi reddedilememiştir. Buna 

göre mesleki kıdem ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardır diyebiliriz. Sıra ortalamaları dikkate alındığında mesleki kıdemi 

10 yıl ve altı (38,61) olan meslek mensuplarının lehine farkındalıklarının daha yüksek 

olduğu söylenir. 

Tablo 3.4. “Meslek mensuplarının KOBİ TFRS’yi ancak uygulayarak öğrenebileceğini 

düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,77 
0,384 

  YMM 1 46,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 28,53 

0,429   10-20 yıl arası 16 31,00 

  20 yıl ve üzeri 29 34,71 

Tablo 3.4’te gösterildiği gibi “Meslek mensuplarının KOBİ TFRS’yi ancak 

uygulayarak öğrenebileceğini düşünüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,384>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade 

%5 anlamlılık düzeyi (0,429>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.  
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Tablo 3.5. “Genel olarak KOBİ TFRS uygulamaları hakkında soru işaretlerim 

bulunmaktadır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,97 
0,901 

  YMM 1 34,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 32,22 

0,994   10-20 yıl arası 16 31,63 

  20 yıl ve üzeri 29 32,07 

Tablo 3.5’te gösterildiği gibi “Genel olarak KOBİ TFRS uygulamaları hakkında 

soru işaretlerim bulunmaktadır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,901>0,05) için H1 

hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık 

düzeyi (0,994>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının 

mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.6. “TFRS’nin büyük işletmeler ve KOBİ’ler için ayrı ayrı hazırlanması 

gerektiğini düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler 

Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,78 
0,407 

  YMM 1 45,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 31,58 

0,194   10-20 yıl arası 16 26,22 

  20 yıl ve üzeri 29 35,45 

Tablo 3.6’da gösterildiği gibi “TFRS’nin büyük işletmeler ve KOBİ’ler için ayrı 

ayrı hazırlanması gerektiğini düşünüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,407>0,05) 

için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının 

algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık 
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düzeyi (0,194>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının 

mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.7. “Türkiye’deki KOBİ’lerin KOBİ TFRS uygulamalarına geçmesi için gerekli 

şartların yeterli olgunluğa eriştiğine inanıyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin 

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,97 
0,903 

  YMM 1 34,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 36,17 

0,376   10-20 yıl arası 16 32,34 

  20 yıl ve üzeri 29 29,22 

Tablo 3.7’de gösterildiği gibi “Türkiye’deki KOBİ’lerin KOBİ TFRS 

uygulamalarına geçmesi için gerekli şartların yeterli olgunluğa eriştiğine inanıyorum.” 

ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,903>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki 

unvan açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından 

baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,376>0,05) için H2 hipotezi 

reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.8. “KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte zorlanacağımı hiç sanmıyorum.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,80 
0,471 

  YMM 1 44,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 31,03 

0,484   10-20 yıl arası 16 36,50 

  20 yıl ve üzeri 29 30,12 
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Tablo 3.8’de gösterildiği gibi “KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte zorlanacağımı 

hiç sanmıyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,471>0,05) için H1 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki 

kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,484>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki 

kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

Tablo 3.9. “Erzurum’da KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte sorun yaşanacağını 

düşünmüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,85 
0,607 

  YMM 1 41,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 32,61 

0,983   10-20 yıl arası 16 31,97 

  20 yıl ve üzeri 29 31,64 

Tablo 3.9’da gösterildiği gibi “Erzurum’da KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte 

sorun yaşanacağını düşünmüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,607>0,05) için H1 

hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık 

düzeyi (0,983>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının 

mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 3.10. “Türkiye genelinde KOBİ TFRS uygulamalarında sıkıntı yaşanacağına dair 

endişelerim var.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,05 
0,861 

  YMM 1 29,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 28,61 

0,602   10-20 yıl arası 16 32,63 

  20 yıl ve üzeri 29 33,76 

Tablo 3.10’da gösterildiği gibi “Türkiye genelinde KOBİ TFRS uygulamalarında 

sıkıntı yaşanacağına dair endişelerim var.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,861>0,05) 

için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının 

algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık 

düzeyi (0,602>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının 

mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.11. “KOBİ TFRS uygulamalarına geçilmeden önce muhasebe meslek 

elemanlarına yeterince bilgi verildiğini düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı 

Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,75 
0,381 

  YMM 1 47,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 36,69 

0,329   10-20 yıl arası 16 32,59 

  20 yıl ve üzeri 29 28,76 

Tablo 3.11’de gösterildiği gibi “KOBİ TFRS uygulamalarına geçilmeden önce 

muhasebe meslek elemanlarına yeterince bilgi verildiğini düşünüyorum.” ifadesi %5 

anlamlılık düzeyi (0,381>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan 

açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından 

baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,329>0,05) için H2 hipotezi 
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reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.12. “Meslek elemanlarının KOBİ TFRS uygulamaları hakkında yeterli pratiği 

olmadığını düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler 

Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,97 
0,903 

  YMM 1 34,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 25,33 

0,117   10-20 yıl arası 16 33,25 

  20 yıl ve üzeri 29 35,45 

Tablo 3.12’de gösterildiği gibi “Meslek elemanlarının KOBİ TFRS uygulamaları 

hakkında yeterli pratiği olmadığını düşünüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,903>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade 

%5 anlamlılık düzeyi (0,117>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.13. “KOBİ TFRS’nin KOBİ’ler için uygulanmasının gereksiz olduğunu 

düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,16 
0,570 

  YMM 1 22,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 30,14 

0,825   10-20 yıl arası 16 33,91 

  20 yıl ve üzeri 29 32,10 

Tablo 3.13’te gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’nin KOBİ’ler için uygulanmasının 

gereksiz olduğunu düşünüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,570>0,05) için H1 
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hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık 

düzeyi (0,825>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının 

mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.14. “KOBİ TFRS uygulaması meslek mensuplarının iş yükünü arttıracaktır.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,70 
0,214 

  YMM 1 50,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 34,75 

0,061   10-20 yıl arası 16 24,34 

  20 yıl ve üzeri 29 34,52 

Tablo 3.14’te gösterildiği gibi “KOBİ TFRS uygulaması meslek mensuplarının iş 

yükünü arttıracaktır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,214>0,05) için H1 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki 

kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,061>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki 

kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

Tablo 3.15. “KOBİ TFRS için hazır değilim ancak zaman yaklaştıkça kendimi 

hazırlayacağımı düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,10 
0,704 

  YMM 1 26,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 32,44 

0,299   10-20 yıl arası 16 26,88 

  20 yıl ve üzeri 29 34,55 
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Tablo 3.15’te gösterildiği gibi “KOBİ TFRS için hazır değilim ancak zaman 

yaklaştıkça kendimi hazırlayacağımı düşünüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,704>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade 

%5 anlamlılık düzeyi (0,299>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.16. “KOBİ TFRS hakkındaki eksiklerimi gidermek için eğitim almayı 

planlıyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,13 
0,643 

  YMM 1 24,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 29,28 

0,355   10-20 yıl arası 16 28,88 

  20 yıl ve üzeri 29 35,41 

Tablo 3.16’da gösterildiği gibi “KOBİ TFRS hakkındaki eksiklerimi gidermek için 

eğitim almayı planlıyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,643>0,05) için H1 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki 

kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,355>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki 

kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

Tablo 3.17. “KOBİ TFRS kullanımı KOBİ’lerin denetimlerini kolaylaştıracaktır.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,94 
0,835 

  YMM 1 35,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 38,61 

0,147   10-20 yıl arası 16 29,78 

  20 yıl ve üzeri 29 29,12 
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Tablo 3.17’de gösterildiği gibi “KOBİ TFRS kullanımı KOBİ’lerin denetimlerini 

kolaylaştıracaktır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,835>0,05) için H1 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki 

kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,147>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki 

kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

Tablo 3.18. “KOBİ TFRS’nin kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını 

düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,20 
0,475 

  YMM 1 19,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 36,25 

0,399   10-20 yıl arası 16 28,13 

  20 yıl ve üzeri 29 31,50 

Tablo 3.18’de gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’nin kullanıcıların ihtiyaçları 

doğrultusunda hazırlandığını düşünüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,475>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade 

%5 anlamlılık düzeyi (0,399>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 3.19. “KOBİ’lerin iç kontrol sistemi KOBİ TFRS uygulanması için yeterlidir.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,36 
0,199 

  YMM 1 9,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 29,08 

0,588   10-20 yıl arası 16 35,34 

  20 yıl ve üzeri 29 31,97 

Tablo 3.19’da gösterildiği gibi “KOBİ’lerin iç kontrol sistemi KOBİ TFRS 

uygulanması için yeterlidir.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,199>0,05) için H1 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki 

kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,588>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki 

kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

Tablo 3.20. “Mevcut muhasebe programları ile KOBİ TFRS’ye uygun raporlama ve 

kayıtlama yapılabileceğini düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,70 
0,294 

  YMM 1 50,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 29,89 

0,831   10-20 yıl arası 16 33,28 

  20 yıl ve üzeri 29 32,60 

Tablo 3.20’de gösterildiği gibi “Mevcut muhasebe programları ile KOBİ TFRS’ye 

uygun raporlama ve kayıtlama yapılabileceğini düşünüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık 

düzeyi (0,294>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından 

meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise 

aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,831>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre 
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meslek mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.21. “Muhasebe uygulamalarında temel alınan vergi yasalarımız KOBİ TFRS 

ile uyum içindedir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,97 
0,908 

  YMM 1 34,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 33,11 

0,944   10-20 yıl arası 16 31,97 

  20 yıl ve üzeri 29 31,33 

Tablo 3.21’de gösterildiği gibi “Muhasebe uygulamalarında temel alınan vergi 

yasalarımız KOBİ TFRS ile uyum içindedir.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,908>0,05) 

için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının 

algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık 

düzeyi (0,944>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının 

mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.22. “KOBİ TFRS’de yapılan açıklamalar uygulama için yeterli seviyededir.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,31 
0,266 

  YMM 1 12,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 33,94 

0,756   10-20 yıl arası 16 29,44 

  20 yıl ve üzeri 29 32,21 

Tablo 3.22’de gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’de yapılan açıklamalar uygulama 

için yeterli seviyededir.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,266>0,05) için H1 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki 

kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,756>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki 

kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

Tablo 3.23. “KOBİ TFRS muhasebe uygulamalarında ve finansal tabloların 

hazırlanmasında oldukça farklılık getirecektir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin 

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,91 
0,740 

  YMM 1 37,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 31,94 

0,910   10-20 yıl arası 16 30,56 

  20 yıl ve üzeri 29 32,83 

Tablo 3.23’te gösterildiği gibi “KOBİ TFRS muhasebe uygulamalarında ve 

finansal tabloların hazırlanmasında oldukça farklılık getirecektir.” ifadesi %5 

anlamlılık düzeyi (0,740>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan 

açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından 

baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,910>0,05) için H2 hipotezi 

reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.24. “KOBİ TFRS’ye uygun hazırlanmış finansal tabloları okumak ve anlamak 

daha kolay olacaktır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,96 
0,884 

  YMM 1 34,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 40,06 

0,063   10-20 yıl arası 16 28,00 

  20 yıl ve üzeri 29 29,21 
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Tablo 3.24’te gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’ye uygun hazırlanmış finansal 

tabloları okumak ve anlamak daha kolay olacaktır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,884>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade 

%5 anlamlılık düzeyi (0,063>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.25. “KOBİ TFRS’nin uygulamaya geçmesiyle birlikte KOBİ’ler para ve 

sermaye piyasalarından daha kolay fon sağlayacaklardır.” İfadesine Yönelik Algı 

Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,06 
0,841 

  YMM 1 28,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 34,47 

0,530   10-20 yıl arası 16 34,13 

  20 yıl ve üzeri 29 29,29 

Tablo 3.25’te gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’nin uygulamaya geçmesiyle birlikte 

KOBİ’ler para ve sermaye piyasalarından daha kolay fon sağlayacaklardır.” ifadesi 

%5 anlamlılık düzeyi (0,841>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan 

açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından 

baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,530>0,05) için H2 hipotezi 

reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 3.26. “KOBİ TFRS’nin uygulanabilmesi için düzenleyici kuruluşların yaptıkları 

çalışma yeterlidir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,37 
0,180 

  YMM 1 9,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 33,11 

0,790   10-20 yıl arası 16 33,66 

  20 yıl ve üzeri 29 30,40 

Tablo 3.26’da gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’nin uygulanabilmesi için düzenleyici 

kuruluşların yaptıkları çalışma yeterlidir.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,180>0,05) 

için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının 

algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık 

düzeyi (0,790>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının 

mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.27. “Bağlı bulunduğum meslek odasının KOBİ TFRS konusunda meslek 

mensuplarına sağladığı eğitim yeterlidir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,37 
0,183 

  YMM 1 9,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 35,67 

0,554   10-20 yıl arası 16 29,66 

  20 yıl ve üzeri 29 31,02 

Tablo 3.27’de gösterildiği gibi “Bağlı bulunduğum meslek odasının KOBİ TFRS 

konusunda meslek mensuplarına sağladığı eğitim yeterlidir.” ifadesi %5 anlamlılık 

düzeyi (0,183>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından 

meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 
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olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise 

aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,554>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre 

meslek mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.28. “KOBİ TFRS’nin etkin kullanımının sağlanabilmesi için denetimin nasıl 

sağlanacağı belirtilmelidir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler 

Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,89 
0,653 

  YMM 1 39,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 31,72 

0,184   10-20 yıl arası 16 26,31 

  20 yıl ve üzeri 29 35,31 

Tablo 3.28’de gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’nin etkin kullanımının 

sağlanabilmesi için denetimin nasıl sağlanacağı belirtilmelidir.” ifadesi %5 anlamlılık 

düzeyi (0,653>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından 

meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise 

aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,184>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre 

meslek mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.29. “KOBİ TFRS’nin uygulanması halinde KOBİ’lerin finansal tabloları şeffaf 

ve güvenilir hale gelecektir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler 

Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,89 
0,679 

  YMM 1 39,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 37,56 

0,236   10-20 yıl arası 16 28,16 

  20 yıl ve üzeri 29 30,67 
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Tablo 3.29’da gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’nin uygulanması halinde KOBİ’lerin 

finansal tabloları şeffaf ve güvenilir hale gelecektir.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,679>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade 

%5 anlamlılık düzeyi (0,236>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.30. “KOBİ TFRS’nin kullanılması durumunda bilgilerin karşılaştırılabilirliği 

kolaylaşacaktır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında 

Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,81 
0,487 

  YMM 1 43,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 38,11 

0,125   10-20 yıl arası 16 26,63 

  20 yıl ve üzeri 29 31,17 

Tablo 3.30’da gösterildiği gibi “KOBİ TFRS’nin kullanılması durumunda 

bilgilerin karşılaştırılabilirliği kolaylaşacaktır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,487>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek 

mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade 

%5 anlamlılık düzeyi (0,125>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 3.31. “Türkiye’de “bilgi odaklı” yerine “vergi odaklı” finansal raporlama 

anlayışının olması KOBİ TFRS’nin kullanılmasını zorlaştırmaktadır.” İfadesine Yönelik 

Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 31,82 
0,506 

  YMM 1 43,00 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 33,47 

0,150   10-20 yıl arası 16 25,06 

  20 yıl ve üzeri 29 34,91 

Tablo 3.31’de gösterildiği gibi “Türkiye’de “bilgi odaklı” yerine “vergi odaklı” 

finansal raporlama anlayışının olması KOBİ TFRS’nin kullanılmasını 

zorlaştırmaktadır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,506>0,05) için H1 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki 

kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,150>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki 

kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

Tablo 3.32. “KOBİ TFRS, kullanılan dili, yapısı ve içeriği bakımından mevcut ortamda 

uygulanabileceğini düşünüyorum.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Mesleki Unvan    

  SMMM 62 32,28 
0,319 

  YMM 1 14,50 

Mesleki Kıdem    

  10 yıl ve altı 18 36,25 

0,477   10-20 yıl arası 16 30,88 

  20 yıl ve üzeri 29 29,98 

Tablo 3.32’de gösterildiği gibi “KOBİ TFRS, kullanılan dili, yapısı ve içeriği 

bakımından mevcut ortamda uygulanabileceğini düşünüyorum.” ifadesi %5 anlamlılık 

düzeyi (0,319>0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Yani mesleki unvan açısından 
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meslek mensuplarının algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkeni açısından baktığımızda ise 

aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,477>0,05) için H2 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre 

meslek mensuplarının mesleki kıdemleri ile meslek mensuplarının algı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

3.5.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ’lerdeki Bağımsız Denetime 

Etkileri 

Tablo 3.33‘de muhasebe meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime 

etkilerini belirlemeye yönelik 10 ifadenin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

görülmektedir. 

Tablo 3.33. Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ’lerdeki Bağımsız Denetime 

Etkilerini Belirlemeye Yönelik Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

No İfadeler X SS 

1 Bağımsız denetim KOBİ’lerin kurumsallaşmasına katkı sağlamaktadır. 1,79 0,953 

2 
Bağımsız denetim finansal tablo kullanıcılarına güvenilir, 

karşılaştırılabilir ve şeffaf bir finansal tablo sunmaktadır. 

1,73 0,884 

3 
KOBİ’lerin finansal tablo ve raporlamalarında bağımsız denetim 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

3,10 1,329 

4 Bağımsız denetim konusunda yeterli eğitimler verilmektedir. 3,30 1,010 

5 
Bağımsız denetim KOBİ’lerin gelecekte rekabet edebilmeleri açısından 

gereklidir. 

2,06 0,821 

6 
Bağımsız denetim yapabilmek için bağımsız denetim yetkisine sahip 

olmak gerekmektedir. 

1,68 0,913 

7 KOBİ’lerde yeterli düzeyde bağımsız denetim yapılmaktadır. 3,97 0,915 

8 Bağımsız denetimi sadece YMM ve SMMM yapmaktadır. 2,37 1,274 

9 
Bağımsız denetim firmalarını kontrol eden bir gözetim sisteminin 

olmaması denetimin kalitesini olumsuz etkiler. 

1,84 1,035 

10 
Birden fazla kurum tarafından oluşan bağımsız denetim standartlarının 

olması denetim kalitesini olumsuz etkiler. 

2,29 1,197 

Bağımsız denetim konusunda ele alınan 10 ifadenin genel olarak ortalaması 2 

değerine yakın olduğu görülmektedir. 2 değeri “katılıyorum” ifadesine karşılık 

gelmektedir. Bu ortalama sonucunda ise meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız 

denetime etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Bağımsız denetime etkilerini ölçmeye 

yönelik 10 ifadelik ölçeğin genel ortalamasına bakacak olursak 2,41 değeri karşımıza 

çıkmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerden 3 tanesi bu ortalama değerin üzerinde 7 tanesi 
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altında aritmetik ortalamalara sahiptir. Ölçekte meslek mensuplarının en düşük aritmetik 

ortalama puanını “KOBİ’lerde yeterli düzeyde bağımsız denetim yapılmaktadır.” (ifade 

7) 3,97 ±0,915 ortalama ile elde etmiştir. En yüksek aritmetik ortalamalı ifade ise 

“Bağımsız denetim yapabilmek için bağımsız denetim yetkisine sahip olmak 

gerekmektedir.” (ifade 6) 1,68 ±0,913 ortalama ile öne çıkmaktadır. 

Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime 

etkilerini tespit etmeye yönelik iki hipotez bulunmaktadır. Bu hipotezler şunlardır: 

H3: Muhasebe meslek mensuplarının çalışma statüleri bakımından, KOBİ’lerdeki 

bağımsız denetime etkileri arasında fark vardır.  

H4: Bağımsız denetim yetkisine sahip olan/olmayan muhasebe meslek mensupları 

bakımından, KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında fark vardır. 

Üçüncü hipotezinin sınanması konusunda muhasebe meslek mensuplarının 

çalışma statüleri dikkate alınarak KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkilerini ölçmeye 

çalışan ifadelerden elde edilen veriler, iki bağımsız grup arasındaki farklılıkları test 

etmede kullanılan Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Dördüncü hipotezin 

sınanmasında ise, bağımsız denetim yetkisine sahip olan/olmayan meslek mensuplarının 

KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkilerini ölçmeye çalışan ifadelerden elde edilen 

veriler, iki bağımsız grup arasındaki farklılıkları test etmede kullanılan Mann-Whitney 

U testi ile analiz edilmiştir. Karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi 0,05 olarak 

belirlenmiştir. p≤0,05 olduğunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu söylenebilir. 

Yukarıda verilen hipotezler ölçekte yer alan 10 ifade açısından tek tek 

değerlendirilmiş olup, sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 3.34. “Bağımsız denetim KOBİ’lerin kurumsallaşmasına katkı sağlamaktadır.” 

İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 32,43 
0,370 

  Bağımlı 3 23,50 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 33,27 
0,738 

  Hayır  48 31,60 
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Tablo 3.34’te gösterildiği gibi “Bağımsız denetim KOBİ’lerin kurumsallaşmasına 

katkı sağlamaktadır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,370>0,05) için H3 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü açısından meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki 

bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetime sahip olma/olmama değişkeni açısından 

baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,738>0,05) için H4 hipotezi 

reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının bağımsız denetim yetkisine sahip 

olma/olmama ile meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.35. “Bağımsız denetim finansal tablo kullanıcılarına güvenilir, karşılaştırılabilir 

ve şeffaf bir finansal tablo sunmaktadır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 31,93 
0,874 

  Bağımlı 3 33,50 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 32,70 
0,853 

  Hayır  48 31,78 

Tablo 3.35’te gösterildiği gibi “Bağımsız denetim finansal tablo kullanıcılarına 

güvenilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf bir finansal tablo sunmaktadır.” ifadesi %5 

anlamlılık düzeyi (0,874>0,05) için H3 hipotezi reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü 

açısından meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız 

denetime sahip olma/olmama değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 

anlamlılık düzeyi (0,853>0,05) için H4 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının bağımsız denetim yetkisine sahip olma/olmama ile meslek mensuplarının 

KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur. 
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Tablo 3.36. “KOBİ’lerin finansal tablo ve raporlamalarında bağımsız denetim 

zorunluluğu bulunmaktadır.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler 

Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 32,53 
0,297 

  Bağımlı 3 21,50 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 34,33 
0,562 

  Hayır  48 31,27 

Tablo 3.36’da gösterildiği gibi “KOBİ’lerin finansal tablo ve raporlamalarında 

bağımsız denetim zorunluluğu bulunmaktadır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,297>0,05) için H3 hipotezi reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü açısından meslek 

mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetime sahip 

olma/olmama değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,562>0,05) için H4 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının bağımsız 

denetim yetkisine sahip olma/olmama ile meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız 

denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.37. “Bağımsız denetim konusunda yeterli eğitimler verilmektedir.” İfadesine 

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 31,81 
0,691 

  Bağımlı 3 35,83 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 28,87 
0,417 

  Hayır  48 32,98 

Tablo 3.37’de gösterildiği gibi “Bağımsız denetim konusunda yeterli eğitimler 

verilmektedir.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,691>0,05) için H3 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü açısından meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki 

bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetime sahip olma/olmama değişkeni açısından 
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baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,417>0,05) için H4 hipotezi 

reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının bağımsız denetim yetkisine sahip 

olma/olmama ile meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.38. “Bağımsız denetim KOBİ’lerin gelecekte rekabet edebilmeleri açısından 

gereklidir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 32,02 
0,971 

  Bağımlı 3 31,67 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 29,13 
0,429 

  Hayır  48 32,90 

Tablo 3.38’de gösterildiği gibi “Bağımsız denetim KOBİ’lerin gelecekte rekabet 

edebilmeleri açısından gereklidir.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,971>0,05) için H3 

hipotezi reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü açısından meslek mensuplarının 

KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetime sahip olma/olmama değişkeni 

açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,429>0,05) için H4 

hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının bağımsız denetim yetkisine 

sahip olma/olmama ile meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.39. “Bağımsız denetim yapabilmek için bağımsız denetim yetkisine sahip 

olmak gerekmektedir.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler 

Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 32,03 
0,957 

  Bağımlı 3 31,50 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 29,00 
0,419 

  Hayır  48 32,94 



126 

 

Tablo 3.39’da gösterildiği gibi “Bağımsız denetim yapabilmek için bağımsız 

denetim yetkisine sahip olmak gerekmektedir.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi 

(0,957>0,05) için H3 hipotezi reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü açısından meslek 

mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetime sahip 

olma/olmama değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi 

(0,419>0,05) için H4 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının bağımsız 

denetim yetkisine sahip olma/olmama ile meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız 

denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.40. “KOBİ’lerde yeterli düzeyde bağımsız denetim yapılmaktadır.” İfadesine 

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 32,51 
0,293 

  Bağımlı 3 21,83 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 35,40 
0,380 

  Hayır  48 30,94 

Tablo 3.40’da gösterildiği gibi “KOBİ’lerde yeterli düzeyde bağımsız denetim 

yapılmaktadır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,293>0,05) için H3 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü açısından meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki 

bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetime sahip olma/olmama değişkeni açısından 

baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,380>0,05) için H4 hipotezi 

reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının bağımsız denetim yetkisine sahip 

olma/olmama ile meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 3.41. “Bağımsız denetimi sadece YMM ve SMMM yapmaktadır.” İfadesine 

Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 32,43 
0,372 

  Bağımlı 3 23,33 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 33,53 
0,693 

  Hayır  48 31,52 

Tablo 3.41’de gösterildiği gibi “Bağımsız denetimi sadece YMM ve SMMM 

yapmaktadır.” ifadesi %5 anlamlılık düzeyi (0,372>0,05) için H3 hipotezi 

reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü açısından meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki 

bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetime sahip olma/olmama değişkeni açısından 

baktığımızda ise aynı ifade %5 anlamlılık düzeyi (0,693>0,05) için H4 hipotezi 

reddedilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının bağımsız denetim yetkisine sahip 

olma/olmama ile meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3.42. “Bağımsız denetim firmalarını kontrol eden bir gözetim sisteminin 

olmaması denetimin kalitesini olumsuz etkiler.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin 

Bağımsız Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 32,08 
0,874 

  Bağımlı 3 30,50 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 33,57 
0,679 

  Hayır  48 31,51 

Tablo 3.42’de gösterildiği gibi “Bağımsız denetim firmalarını kontrol eden bir 

gözetim sisteminin olmaması denetimin kalitesini olumsuz etkiler.” ifadesi %5 

anlamlılık düzeyi (0,874>0,05) için H3 hipotezi reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü 

açısından meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında 
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istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız 

denetime sahip olma/olmama değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 

anlamlılık düzeyi (0,679>0,05) için H4 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının bağımsız denetim yetkisine sahip olma/olmama ile meslek mensuplarının 

KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur. 

Tablo 3.43. “Birden fazla kurum tarafından oluşan bağımsız denetim standartlarının 

olması denetim kalitesini olumsuz etkiler.” İfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız 

Değişkenler Bazında Analizi 

Bağımsız Değişkenler n Sıra Ortalaması p 

Çalışma Statüsü    

  Bağımsız 60 32,48 
0,331 

  Bağımlı 3 22,33 

Bağımsız Denetim yetkisine 

sahip misiniz? 
   

  Evet 15 35,10 
0,436 

  Hayır  48 31,03 

Tablo 3.43’te gösterildiği gibi “Birden fazla kurum tarafından oluşan bağımsız 

denetim standartlarının olması denetim kalitesini olumsuz etkiler.” ifadesi %5 

anlamlılık düzeyi (0,331>0,05) için H3 hipotezi reddedilmiştir. Yani çalışma statüsü 

açısından meslek mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bağımsız 

denetime sahip olma/olmama değişkeni açısından baktığımızda ise aynı ifade %5 

anlamlılık düzeyi (0,436>0,05) için H4 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre meslek 

mensuplarının bağımsız denetim yetkisine sahip olma/olmama ile meslek mensuplarının 

KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak, ülkeler arası uyumlaştırmanın önemi artmakta 

ve ülkelerin farklı uygulamaları nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesine 

yönelik, birçok konuda olduğu gibi muhasebe alanında da standartlaşmaya 

gidilmektedir. IASC tarafından hazırlanan standartlar günümüzde muhasebe alanında 

ortak bir dil kullanılması konusunda yol gösterici niteliğinde olmaktadır. Standartların 

kabulü ve kullanımı dünya çapında yaygınlaşarak, küreselleşen dünyada finansal 

piyasalarda gerçekleşen işlemleri kolaylaştırmakta ve işletmelerin elde edebilecekleri 

faydaları arttırmaktadır. Ancak dünya genelinde işletmelerin yaklaşık %95’ini KOBİ’ler 

oluşturmaktadır. KOBİ’lerin dünya genelinde önemli paya sahip olması KOBİ’lere 

özgü bir standart setinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.  

Ülkemizde ise faaliyet gösteren işletmelerin % 99,9’unu, toplam istihdamın 

%78’ini, toplam katma değerin % 55’ini ve toplam ihracatın %59’unu oluşturan 

KOBİ’ler, önemli bir paya sahiptir.  KOBİ’lerin bu önemi sonucunda halka açık olan 

işletmelerin hazırlamış oldukları finansal raporlar ile KOBİ’lerin hazırlamış oldukları 

finansal raporların farklı olması gerekmektedir. Bu farklılık, hem finansal rapordan 

faydalanacak olanların hem de işletmelerin maliyet fayda beklentisinin farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde 2010 yılında KOBİ UFRS 

paralelinde olan ve TFRS’nin basite indirgenmesiyle KOBİ TFRS yayınlanmaktadır.  

KOBİ’ler finansal tablo ve raporlamalarını hazırlarken KOBİ TFRS’yi 

uygulamaları durumunda; 

 KOBİ’lerin finansal raporlamada daha kaliteli, karşılaştırılabilir ve bütün 

dünyada geçerli olan bilgiler üretmesine olanak tanımakta ve KOBİ’lere yurtdışına 

açılma şansını sunmaktadır. 

 KOBİ TFRS’nin kullanılması “bilgi amaçlı” finansal raporlama ihtiyacı 

sağlamaktadır. Aynı zamanda “ilke bazlı” standartlar kullanılmaktadır. 

 KOBİ TFRS’nin uygulanması durumunda, hazırlamakla yükümlü olunan 

finansal tablolar artmaktadır. Aynı zamanda KOBİ TFRS belirli bir hesap planı 

öngörmemektedir. Fakat Türkiye’de, uygulamada hesap karışıklıklarını önlemek için 

belirli bir hesap planı hazırlanması gerekmektedir. 
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 AB’ye uyum süreci doğrultusunda Basel II kriterlerinin getirdiği en önemli 

yeniliklerden biri finansal tablolarda şeffaflık ve ortak dildir. KOBİ TFRS uygulanarak 

finansal tablolarda şeffaflık ve muhasebede ortak bir dil sağlanabilmektedir. KOBİ’lerin 

TFRS’ye göre finansal tablolarını düzenlemeleri KOBİ’lerin kredi maliyetlerini 

azaltacaktır. KOBİ’ler, Basel II kriterlerinin gereği olarak, kredi maliyetlerini azaltmak 

için finansal yapılarını daha güçlü göstermek isteyeceklerinden dolayı kayıt dışı 

ekonominin azalmasına neden olacaktır. Bu amaçla Türkiye’de toplam kredi payları 

yaklaşık %27 olan KOBİ’ler, KOBİ TFRS’ye göre finansal tablolarını hazırlamaları 

durumunda toplam kredi paylarını arttırabilmektedir.  

 KOBİ TFRS’de finansal tabloların hazırlanması sırasında, ilgili olmayan 

kalemler kapsam dışı bırakılmakta ve karmaşık olan kalemlerde ise basit bir seçenek 

sunulmaktadır. 

 KOBİ TFRS ile muhasebede ortak bir dil sağlanmış olmaktadır. 

 KOBİ TFRS’de finansal tabloların hazırlanması aşamasında kullanılan 

değerleme ve muhasebeleştirme yöntemleri basitleştirilmektedir.  

 KOBİ TFRS’nin uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği önem 

taşımaktadır. TMSK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, KOSGEB, SPK, 

BDDK, Üniversiteler ve TÜRMOB arasında bir eşgüdüm sağlanarak standart daha hızlı 

öğretilerek uygulamaya daha hızlı geçilmektedir. 

Kısacası, TFRS’ye göre daha basit ve anlaşılır olan KOBİ TFRS’nin, tüm 

KOBİ’lerde finansal tablo ve raporlamalarında aynı dili konuşmalarını sağlayarak, karar 

vericilerin karşılaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olan finansal bilgilere daha kısa sürede 

ulaşmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

Ayrıca düzenlenen finansal tablolarda bağımsız denetim; kanunların, 

yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil, aksine 

günümüz işletmeleri için vazgeçilmez bir ihtiyaç olmaktadır. Bağımsız denetimden 

geçmemiş finansal tablo, aslında var olmayan bir bilgidir denilebilmektedir. Özellikle 

son yıllarda yaşanan ve tüm dünyada etkisini gösteren küresel krizlerin nedenleri 

incelendiğinde doğru ve şeffaf olmayan finansal tablolar karşımıza çıkabilmektedir. Bu 

şartların da açıkça ortaya koyduğu üzere doğru, şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli 

bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkün olabilmektedir. Ancak TTK’nın 

bağımsız denetime tabi şirketleri belirleme yetkisini bir kanun maddesiyle Bakanlar 
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Kurulu’na devretmesi sonucunda Bakanlar Kurulunun yapmış olduğu kapsam 

çerçevesine KOBİ’lerin büyük bir kısmı uymamaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin 

finansal tablo ve raporlamalarında bağımsız denetim yapmaları zorunlu değildir. Ancak 

finansal tablo ve raporlamada yapılacak bağımsız denetim KOBİ’lere birçok fayda 

sağlayacaktır. Ülkemizdeki KOBİ’ler incelendiğinde genelde muhasebe sistemi 

konusunda sıkıntı çekilmekte ve bu sıkıntı bağımsız denetim şirketlerinden danışmanlık 

alarak çözülebilmektedir.  

Anket çalışması sonucunda, KOBİ TFRS’nin muhasebe meslek mensupları 

tarafından algıları konusunda “kararsız” olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca meslek 

mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmada ele alınan hipotezler sonucunda meslek mensuplarının mesleki kıdemleri 

ile KOBİ TFRS genel bilgileri ve uygulamaları hakkında gerekli donanıma sahip 

olduğunu düşünen ve kendini yeterli bulan meslek mensupları arasında bir fark olduğu 

tespit edilmiştir. Bu fark ise 10 yıl ve altı kıdeme sahip olan meslek mensuplarından 

kaynaklanmıştır. Bu farklılığın, KOBİ UFRS’nin 2003’ten sonra ele alınması ve 

Türkiye’de 2010 yılından itibaren yürürlüğe girmesinden dolayı tespit edildiği 

gözlenmiştir. Ancak diğer değişkenler ve ölçekler arasında herhangi bir farklılık 

gözlenmemiştir.  

Mali müşavirlerle yapılan diyaloglar sonucunda KOBİ TFRS ve meslek 

mensuplarının KOBİ’lerdeki bağımsız denetime etkileri konusundan şu önerilerin 

dikkate alınması faydalı olacaktır; 

 KOBİ TFRS’nin uygulanması için meslek mensuplarına eğitim verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca işletme yöneticilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenerek 

KOBİ TFRS’nin önemi anlatılmalıdır. 

 Standartların uygulanmasında standart terimlerin kullanılması ve herkesin o 

terime aynı anlamı vermesi gerekmektedir. Standartların kabulü ve yayınında standart 

bir dil kullanılmalı, eş anlamlı kavram kargaşasına dikkat edilmeli ve tercüme hataları 

önlenmelidir. Bunun önlenmesi için Türkçe’yi iyi bilen bir yayım veya raporlama 

kurulu, meslek hukuku bilgisi ve pratiği olan çalışma grubu ve Avrupa ile Amerika 

arasında terim ve kavram kargaşasının gerekçelerini kavrayan bir çalışma grubu 

oluşturulmalıdır. 
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 Kanaatimizce uygulama erken başlatılmıştır. Uygulama ile ilgili altyapının en 

kısa sürede tamamlandıktan sonra yürürlüğe girmesi ve sistemin basitleştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca vergi yasalarına uygun olarak düzenlenmelidir. Bunlara ek 

olarak önceki uygulamada firmaların mali tablolarındaki eksik veya yanlış bilgilerin 

olmasından dolayı firmaların mali tablolarına af getirilmesi uygun olacaktır. 

 KOBİ TFRS’nin uygulanabilirliğinin daha etkin olması için, Bakanlar 

Kurulu’nun hiçbir neden ortaya koymadan TTK’daki çıkış şekline göre hareket etmesi 

gerekmektedir. 

 Türkiye ve Erzurum’daki firmaların kurumsallaşmalarının sağlanması, 

firmalarda muhasebe sisteminin oluşturulması ve muhasebe kayıtlarının hiçbir endişeye 

kapılmadan yapılmasının sağlanması gerekmektedir.  

 Alışılmış toplumsal gelenekle ters düşen yapısıyla, toplumsal zihnin iyi 

hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca toplumsal vicdan ile bir ittifak yapılabilmesi KOBİ 

TFRS’nin uygulanabilirliğini artıracaktır.  

 KOBİ TFRS’nin uygulanmasından önce firma altyapılarının iyi ayarlanması, 

denetimden geçmesi ve hazır olduğunun rapor edilmesinden sonra uygulamaya 

geçilmesi gerekmektedir. 

 Getirilen uygulamaların sürekli değiştirilmemesi, yeni vergilerin çıkarılmaması 

gerekmektedir. 

 KOBİ TFRS’nin Türkiye şartlarında ticari işletmeler için gereksiz bir ihtiyaç 

olduğu ve amaçlanan hedeflere bu şekilde elde edilen verilerle ulaşılmasının zor olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle finansal tabloları okumanın önemli olduğu bir yerde ticari 

işletmelerin finansal imkânlarının genişletilmesine önem verilmesi gerekmektedir. 

KOBİ TFRS’nin uygulanması KOBİ’lere yük getirecektir. 

 KOBİ TFRS’nin uygulanması konusunda mali müşavirlerle diyaloğa geçilmeli 

ve sorunlarına değinilmelidir. Ayrıca uygulamalarda sadece mali müşavirler dikkate 

alınmamalı, mükellefler de eğitilmelidir.  

 Bağımsız denetim yapan kişi veya firmaya yetki verilmeli ve bağımsız denetçi 

yapmış olduğu bu denetimden sorumlu olmalıdır.  

 Geçiş aşamasında verimliliği ve yeniden yapılanmayı esas alan bir denetim 

anlayışı ile başlanmalıdır. 
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 Mali tabloların sadece yılsonundaki denetimi yeterli olmamakta, belirli 

aralıklarla denetim yapılması gerekmektedir. 

 KOBİ’lerde bağımsız denetim yapılması KOBİ’lere mali külfet getireceğinden 

iflasına neden olabilmektedir. Bu nedenle KOBİ’lere mali açıdan destek verilerek 

rekabet edebilmeleri sağlanmalıdır.  

 KOBİ’ler bağımsız denetime hazırlık olarak öncelikle ciddi bir örgütsel kültür 

değişimi sürecine gitmelidirler. Muhasebe ve belgelendirme ile ilgili olarak eksiklikler 

tamamlanmalı ve bilgi yönlü muhasebeyi işletmeye kazandıracak şekilde bir muhasebe 

departmanı organizasyonuna gidilmelidir. Ayrıca bağımsız denetime hazırlık olarak 

denetim komitesi kurulması, iç denetim fonksiyonunun oluşturulması, çalışanların 

denetim konusunda bilinçlendirilmesi ve denetçiye her türlü desteğin sağlanması 

mutlaka üzerinde durulması gereken konulardır. Tüm bu çalışmaların yapılması, 

KOBİ’lerde kaliteli, uygun maliyetli ve maksimum düzeyde yarar sağlayan bir bağımsız 

denetim sürecine sahip olmalarına olanak sağlayacaktır.  

Ayrıca yapılan görüşmeler sonucunda 2013 yılında uygulanmaya başlanması 

gereken KOBİ TFRS’nin gerekli altyapısının hazır olmaması ve KOBİ TFRS hakkında 

yeterli eğitimlerin verilmemesi nedeniyle uygulamanın ertelendiği belirlenmiştir. Mali 

müşavirlerle yapılan görüşmelerde Türkiye’de KOBİ TFRS uygulamasının 2015 yılında 

yürürlüğe geçirileceği öngörülmektedir. Bu nedenle KOBİ TFRS ile ilgili altyapı 

çalışmalarının sözü edilen tarihe kadar bitirilmesi, uygulamanın sağlıklı bir şekilde 

işleyebilmesi açısından son derece önemlidir.  
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EKLER 

KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI TARAFINDAN ALGILANIŞI VE MESLEK 

MENSUPLARININ KOBİ’LERİN BAĞIMSIZ DENETİMİNE ETKİLERİ 

EK 1. Anket Formu 

 

Muhasebe meslek mensupları tarafından doldurulması istenen bu anket formu, 

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans 

yapmakta olan öğrencim Medet İĞDE’nin “KOBİ TFRS’ye Göre Finansal Tabloların 

Değerlendirilmesi ve Bağımsız Denetimi” başlıklı çalışmasının uygulaması ile ilgilidir. 

Bu çalışma, Erzurum SMMM odasına kayıtlı olan muhasebe meslek mensupları 

tarafından KOBİ TFRS’nin algılanışı ve meslek mensuplarının KOBİ’lerde bağımsız 

denetime etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca mesleki unvanınız ve mesleki 

kıdeminiz de dikkate alınmaktadır.  

Vermiş olduğunuz bilgiler bütünü ile gizli tutulacak, herhangi bir kişi veya 

kuruma verilmeyecektir. Sorulara vereceğiniz cevapların objektif ve doğru olması 

araştırma sonucunun gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Tüm cevaplarınız sayısallaştırılıp, 

SPSS istatistik değerleme programında veri olarak kullanılacaktır. Ankete katılarak 

destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.  

 

 

    Danışman      Y. Lisans Öğr. 

Yrd.Doç.Dr. O. Berna İPEKTEN       Medet İĞDE 

 

Faaliyette Bulunduğunuz İl/İlçe  : …………………………. 

Mesleki Unvanınız    : (    ) SMMM  (    ) YMM 

Mesleki Kıdeminiz    : (   ) 10 Yıl ve Altı 

          (   ) 11-20 Yıl Arası 

         (   ) 20 Yıl ve Üzeri  

Çalışma Statünüz    : (   ) Bağımsız çalışıyorum 

        (   ) Bağımlı çalışıyorum 

Bağımsız Denetim yetkisine sahip misiniz? : (   ) Evet  (   ) Hayır 
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KOBİ TFRS’nin muhasebe meslek mensupları tarafından algısı 

Ankette yer alan ifadelerde size en yakın gelen şıkkı 

işaretleyiniz. Soruların tümüne cevap vermeniz 

çalışmanın geçerliliği açısından önem kazanmaktadır.  
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KOBİ TFRS genel bilgileri ve uygulamaları hakkında 

gerekli donanıma sahip olduğumu düşünüyorum ve 

kendimi yeterli buluyorum. 

     

Meslek mensuplarının KOBİ TFRS’yi ancak uygulayarak 

öğrenebileceğini düşünüyorum. 

     

Genel olarak KOBİ TFRS uygulamaları hakkında soru 

işaretlerim bulunmaktadır. 

     

TFRS’nin büyük işletmeler ve KOBİ’ler için ayrı ayrı 

hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. 

     

Türkiye’deki KOBİ’lerin KOBİ TFRS uygulamalarına 

geçmesi için gerekli şartların yeterli olgunluğa eriştiğine 

inanıyorum. 

     

KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte zorlanacağımı hiç 

sanmıyorum. 

     

Erzurum’da KOBİ TFRS uygulamalarına geçişte sorun 

yaşanacağını düşünmüyorum. 

     

Türkiye genelinde KOBİ TFRS uygulamalarında sıkıntı 

yaşanacağına dair endişelerim var. 

     

KOBİ TFRS uygulamalarına geçilmeden önce muhasebe 

meslek elemanlarına yeterince bilgi verildiğini 

düşünüyorum. 

     

Meslek elemanlarının KOBİ TFRS uygulamaları hakkında 

yeterli pratiği olmadığını düşünüyorum. 

     

KOBİ TFRS’nin KOBİ’ler için uygulanmasının gereksiz 

olduğunu düşünüyorum. 

     

KOBİ TFRS uygulaması meslek mensuplarının iş yükünü 

arttıracaktır. 

     

KOBİ TFRS için hazır değilim ancak zaman yaklaştıkça 

kendimi hazırlayacağımı düşünüyorum. 

     

KOBİ TFRS hakkındaki eksiklerimi gidermek için eğitim 

almayı planlıyorum. 

     

KOBİ TFRS kullanımı KOBİ’lerin denetimlerini 

kolaylaştıracaktır. 

     

KOBİ TFRS’nin kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda 

hazırlandığını düşünüyorum. 

     

KOBİ’lerin iç kontrol sistemi KOBİ TFRS uygulanması 

için yeterlidir. 
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Mevcut muhasebe programları ile KOBİ TFRS’ye uygun 

raporlama ve kayıtlama yapılabileceğini düşünüyorum. 

     

Muhasebe uygulamalarında temel alınan vergi yasalarımız 

KOBİ TFRS ile uyum içindedir. 

     

KOBİ TFRS’de yapılan açıklamalar uygulama için yeterli 

seviyededir. 

     

KOBİ TFRS muhasebe uygulamalarında ve finansal 

tabloların hazırlanmasında oldukça farklılık getirecektir. 

     

KOBİ TFRS’ye uygun hazırlanmış finansal tabloları 

okumak ve anlamak daha kolay olacaktır. 

     

KOBİ TFRS’nin uygulamaya geçmesiyle birlikte 

KOBİ’ler para ve sermaye piyasalarından daha kolay fon 

sağlayacaklardır. 

     

KOBİ TFRS’nin uygulanabilmesi için düzenleyici 

kuruluşların yaptıkları çalışma yeterlidir. 

     

Bağlı bulunduğum meslek odasının KOBİ TFRS 

konusunda meslek mensuplarına sağladığı eğitim 

yeterlidir. 

     

KOBİ TFRS’nin etkin kullanımının sağlanabilmesi için 

denetimin nasıl sağlanacağı belirtilmelidir. 

     

KOBİ TFRS’nin uygulanması halinde KOBİ’lerin finansal 

tabloları şeffaf ve güvenilir hale gelecektir. 

     

KOBİ TFRS’nin kullanılması durumunda bilgilerin 

karşılaştırılabilirliği kolaylaşacaktır. 

     

Türkiye’de “bilgi odaklı” yerine “vergi odaklı” finansal 

raporlama anlayışının olması KOBİ TFRS’nin 

kullanılmasını zorlaştırmaktadır. 

     

KOBİ TFRS, kullanılan dili, yapısı ve içeriği bakımından 

mevcut ortamda uygulanabileceğini düşünüyorum. 

     

KOBİ TFRS hakkında ifade etmek istediğiniz başka bir konu varsa, lütfen burada 

belirtiniz:…………………………………………………………………………………

……….................................................................................................................................

..................……………………………………………………………………………… 
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KOBİ’lerde muhasebe meslek mensuplarının bağımsız denetime etkileri 

KOBİ’lerin finansal tablolarında bağımsız denetimin 

etkisi 
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Bağımsız denetim KOBİ’lerin kurumsallaşmasına katkı 

sağlamaktadır. 

     

Bağımsız denetim finansal tablo kullanıcılarına güvenilir, 

karşılaştırılabilir ve şeffaf bir finansal tablo sunmaktadır. 

     

KOBİ’lerin finansal tablo ve raporlamalarında bağımsız 

denetim zorunluluğu bulunmaktadır. 

     

Bağımsız denetim konusunda yeterli eğitimler verilmektedir. 
     

Bağımsız denetim KOBİ’lerin gelecekte rekabet 

edebilmeleri açısından gereklidir. 

     

Bağımsız denetim yapabilmek için bağımsız denetim 

yetkisine sahip olmak gerekmektedir. 

     

KOBİ’lerde yeterli düzeyde bağımsız denetim 

yapılmaktadır. 

     

Bağımsız denetimi sadece YMM ve SMMM yapmaktadır.  
     

Bağımsız denetim firmalarını kontrol eden bir gözetim 

sisteminin olmaması denetimin kalitesini olumsuz etkiler. 

     

Birden fazla kurum tarafından oluşan bağımsız denetim 

standartlarının olması denetim kalitesini olumsuz etkiler. 

     

KOBİ’lerin finansal tablo ve raporlamaları hakkında ifade etmek istediğiniz bir konu 

varsa, lütfen belirtiniz:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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