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Mesleğimizi İlgilendiren İki Düzenleme 

KOBİ TFRS 
  

Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler 

İçin Muhasebe 
Standardı 

  

01 Kasım 2010 

YENİ 
  

Türk 

Ticaret 

Kanunu 
  

14 Ocak 2011 



Yeni TTK 

Standartlar İç Denetim Denetim 

Onay 

Muhasebede Yeni Süreçler 



TTK, Standartlar ve Vergi Mevzuatı 

• KOBİ’ler Yeni TTK ile «Muhasebe 
Standartları» kapsamına girecek. 

• Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve 
Hesap Planı revize edilecek. 

• (10’dan az işçi çalıştıran ve cirosu 
1.000.000 TL’nin altında olan) 
Mikro işletmelerde bu kapsama 
rahatlıkla girebilecek. 

• Vergi bazlı muhasebe yerine ticari 
muhasebe esasları getirilecek. 

• Defterlerden çıkarılan finansal 
tablolar ile standartlara göre 
hazırlanan finansal tablolar 
arasındaki farklılıklar giderilecek. 

• Muhasebe ve finansal tablolardaki 
evrensel prensipler Türkiye’de 
uygulamaya geçirilecek. 

 

 

 

Dönemin Maliye Bakanı 

MEHMET ŞİMŞEK 
28 Ekim 2010 tarihli 

Basın Açıklaması 



Yeni Düzenlemelerin Etkileri 
Ye

n
i T

TK
 

Muhasebede 

VUK  

Hükümranlığı 

Sona Eriyor. 

KO
B

İ T
FR

S Tüm 
İşletmeler 
Kapsama 
Alanına 
Giriyor. 

D
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Sermaye 
Şirketleri 
İçin 
Denetim 
Geliyor. 



Artık Sürecin Sonuna Gelindi 

2002 

TMSK 

2005  

TMS/TFRS 

2010  

KOBİ TFRS 2011  

YENİ  

TÜRK TİCARET KANUNU 

2008  

SMMM 

KANUNU 



Uyum 
• TMSK hesap planını hazırlayacak. [] 

• Bağımsız Denetçilerin esaslarını 
TÜRMOB’un hazırladığı Maliye 
Bakanlığı’nın onaylandığı yönetmelik 
belirleyecek. [] 

• KOBİ TFRS uygulamasında «mikro 
işletmelerin durumuna» TOBB ile 
TMSK karar verecek. [] 

• İlk çevrim yılı 2012 olacak. 
31.12.2012 tarihli finansal tablolar 
çevrilerek resmi defterlere 
kaydedilecek. [] 

• 01.01.2013’ten sonra kayıtlar 
standarda göre tutulacak. [] 

• Anonim ve limited şirketler en geç 
01.03.2013 tarihine kadar bağımsız 
denetçilerini atayacak. [] 

 

 

 

 



İkincil Düzenlemeler Tamamlanıyor 

• Muhasebe Standartlarının tamamı 
yayınlanmış durumda. 

• KOBİ TFRS eğitim dokümanları 
hazır. 

• Yeni Tekdüzen Muhasebe Sistemi 
ve Hesap Planı hazır. 

• Maliye Bakanlığı ilgili tebliğ ve 
yönetmeliklerini hazırlamış 
durumda. 

• TÜRMOB’un denetçilikle ilgili 
tebliği (eskisi geri çekildi) 
tamamlanmak üzere. 

• BDDK Basel II ile ilgili düzenlemeleri 
yayınlanmış durumda. 

• Kanunun Tebliğleri üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. 

 

 

 



VISULIZE ACTIVITIES WITH TIMELINES! 
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Farkın

d
alık 

Eğitim
leri 

TFRS’ye Geçiş İçin 
HAZIRLIK 

YAPILMAYA 
BAŞLANMALI 

Denetçinin 
Seçilmesi 

Web Sitesi 
E-İmza 

Kapanış Mali Tabloları 
Fiili Envanter         

(Nakit, Stok, D.baş) 

Açılış Mali 
Tabloları  

(TFRS) 

Denetçi Seçimi İçin         
Son Tarih  

(Aksi halde mahkeme seçiyor) 

Sürekli 
Eğitim 

[Yeni TTK] 
*KOBİ TFRS+ 
[Denetim] 



Yeni 

Türk Ticaret 

Kanunu 

Mustafa UÇKAÇ 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 



Yeni Türk Ticaret Kanunu 
• Yeni Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 

tarihinde kabul edilerek; 14.02.2011 
tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 

• Kanun, bazı istisnalar dışında, 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. 

• Türkiye Muhasebe Standartları ile 
Uluslararası Denetim 
Standartları’nın uygulanması ve 
bağımsız denetim 01.01.2013 
tarihinde yürürlüğe girecektir. 

• İnternet Web sitesi uygulama 
yükümlülüğü ise 01.07.2013 
tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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L

im
ite

d
  

Ş
irk

e
tle

r 
A

n
o

n
im

 
Ş

irk
e

tle
r 

D
iğ

e
r 

G
irişm

le
r 

Tacir 
Adi 

Şirketler 
Şahıs 

Şirketleri 

Halka Açık 

Tek veya 2 ortaklı 

Aile Şirketleri 

Gayrifaal Şirketler 

İtilaflı Şirketler 

Aktif Şirketler 



Kuruluş 
• A.Ş. tek kişiyle kurulabilir (veya tek 

ortak kalabilir) 

• Esas sermaye 50.000.- TL, kayıtlı 
sermaye ise 100.000.- TL’den az 
olmamalıdır.  

• Halka açık olmayan şirketlere kayıtlı 
sermaye sistemini benimseme, 
dileğinde sistemden çıkma hakkı 
verilmiştir. 

• Kuruluşta işlem denetimi 
getirilmiştir. 

• Kuruluş belgelerinin saklanması ve 
kurucuların kuruluş beyanında 
bulunması zorunlu kılınmıştır. 

• Kuruluşta halka arz imkanı 
sağlanmıştır. 
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Kuruluş Aşamaları 
A

n
o

n
im

 Şirk
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il Ana sözleşmenin hazırlanması 

Noterin imza tasdiki ve şerhi 

Kurucular beyanı 

Ayni ve nakdi sermaye işlemleri 

Kuruluş belgelerinin hazırlanması 

İşlem denetimi 



Şeffaf Yönetim Anlayışı 
A

n
o

n
im

 Şirk
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Zengin içerikli ve 
güncellenen web 

sitesi 

Genel Kurul 
• Şeffaf yönetim ve 

finansal yapıdan 
gelen doğru 
bilgilerle karar 
verecek ortaklar 

• Güçlü bilgi alma 
hakkı 

• Denetimden gelen 
verilerin kararları 
biçimlendirmesi 

Kapsamlı, doyurucu 
ve TFRS’ye uygun 

yıllık faaliyet 
raporları 

Yetki ve görevlerin 
tanımlandığı teşkilat 

yönergesi 

Risklerin Erken 
Teşhis Komitesi 

İşlem denetimi 
Özel işlemlerin zarar 
vermeden yapılması 

ŞEFFA
FLIK
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Yönetim Kurulu 

• Toplantı ve karar 
alma  

• Profesyonel 
yönetici 

• Yetkilerin yönerge 
ile belirlenmesi 

• Sorumluluk 
rejiminin 
düzenlenmesi 

TFRS’ye ve gerçeğe 
uygun, şeffaf ve 

görülebilir finansal 
raporlar 



Yönetim Kurulu 
A

n
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n
im

 Şirk
etler 

Tek Kişi Tüzel Kişi İcra Kurulu İmtiyazlar 

• Yönetim kurulu 
tek bir üyeden 
oluşabiliyor. 

• Tek yönetici 
gerçek ya da 
tüzel kişi 
olabilir. 

• Pay sahibi olma 
zorunlu 
değildir. 

• Tek yönetici, 
yetkilerini, 
yönetim kurulu 
üyesi olmayan 
icra kuruluna 
devredebilir. 

• Tüzel kişi, bir 
A.Ş.’de bizzat 
yönetim kurulu 
üyesi olabilirler. 

• Tüzel kişiyi 
temsil eden 
gerçek kişi, 
temsilci 
sıfatıyla ticaret 
siciline tescil 
edilebilir. 

• İstenirse, tüzel 
kişi, kendisi 
yönetim kurulu 
üyesi olmadan 
atama 
yapabilir. 

• Yönetim kurulu 
tüm yetkilerini, 
bazı yönetim 
kurulu 
üyelerine veya 
yönetim kurulu 
üyesi olmayan 
bir icra 
kuruluna 
devredebilir. 

• Bu durumda 
yönetim kurulu 
üyeleri 
gözetim, yetkiyi 
devralanlar ise 
asli sorumluluk 
altına girerler. 

• Eskiden olduğu 
gibi, yönetim 
kurulunda 
belirli pay 
gruplarının 
belirli sayıda 
üyeyle temsil 
edilmesi 
mümkündür. 

 



Yönetim Kurulu 
A
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Bilgi Alma Hakkı Uzmanlık Özen ve Sadakat Sorumluluk 

• Yöneticinin 
bilgi alma hakkı 
kapsamlı olarak 
düzenleniyor. 

• Profesyonellik 
öne çıkarılıyor. 

• Yöneticinin 
karar almada 
gerekli bilgilere 
rahatlıkla 
erişmesi 
sağlanıyor. 

• Yönetim kurulu 
üyelerinin 
1/4’nün yüksek 
öğrenim görme 
şartı aranıyor. 

• Bağımsız üyelik 
zorunlu değil, 
ancak teşvik 
ediliyor. 

• Yöneticinin 
şirketi «tedbirli 
bir yönetici» 
gibi ve «şirket 
çıkarlarını 
gözeterek» 
yönetmesi 
öngörülüyor. 

• Yöneticinin ve 
yakınlarının 
şirkete 
borçlanması 
yasaklanıyor. 

• «Hiç kimse 
kontrolü 
dışında kalan 
zararlardan 
sorumlu 
tutulamaz» 
ilkesi 
benimseniyor. 

• Yetki ve 
sorumluluk 
arasında bir 
paralellik 
kuruluyor. 

 
 
 
 



Yönetim Kurulu 
A
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Toplantı Yetersayısı Toplanmadan Karar Elektronik Ortam 

• Yönetim kurulunda 
toplantı yetersayısı 
hafifletildi.  

• 7 kişilik bir yönetim 
kurulu 4 kişi ile 
toplanabiliyor. 

• Tüm üyelere karar 
taslağı önceden 
gönderilecek. 

• Hiçbir üye, toplantı 
talep etmez ise bu 
yolla karar 
alınabilecek. 

• Karar yetersayısı 
kadar olumlu oyun 
gelmesi yeterli 
olacak. 

• Üyeler, internet 
ortamında, güvenli 
elektronik imzalarıyla 
oy kullanabilecekler, 
bu yöntemle karar 
geçerli bir biçimde 
alınabilecek. 

Yeni TTK, güçlenen Yönetim Kuruluna esnek bir yapı getirmektedir. 



Genel Kurul 
A
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im
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Genel kurul 
çağrılarında

yeni 
teknolojiler 
kullanılıyor 

Genel kurul 
elektronik 
ortamda 
toplantı 
yapma 
imkanı 
geliyor 

Murahhas 
üyeler, bir yk 

üyesi, 
bağımsız 

denetçi ve 
işlem denetçisi 

hazır 
bulunması 
gerekiyor Genel Kurul 

Oyda 
imtiyaz 

sınırlandı; 
birikimli oy 

sistemi 
getiriliyor 

Genel 
kurulda 
temsile 
ilişkin     
yeni 

yöntemler 
getiriliyor 

Pay 
sahiplerinin 
bilgi alma 

hakları 
güçleniyor 



Genel Kurulda Temsil 
A

n
o

n
im

 Şirk
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Bireysel temsilci ve tevdi temsilcisi; 

 
Bu konuda bir yenilik bulunmuyor. 

Pay sahibi dilediği kişiyi temsilci olarak genel kurula 
gönderebilir.  

Hisse senetlerini saklattığı bankayı da temsilci olarak genel 
kurula gönderebilir. 

 
Yeni 

 
Organın Temsilcisi 

 
 
  

 
Yeni 

 
Bağımsız Denetçi 

 
Yeni 

 
Kurumsal Temsilci 



Genel Kurulda Yetersayı 
A

n
o
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im

 Şirk
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Olağan toplantı 
yetersayısı 
değişmedi 

Olağan karar 
yetersayısı 
değişmedi 

İki istisnai 
durumda devreye 

giren oybirliği 
kuralı değişmedi 

Bazı kararlar 
%75’lik yetersayıya 

bağlandı 

Diğer ana sözleşme 
değişikliklerine ait 

kural değişmedi 

Ana sözleşmede 
daha ağır 

yetersayılar 
getirilebilir 

Rüçhan hakkı 
ancak %60’ın 
olumlu oyuyla 

kısıtlanabilecek 



Genel Kurulda Oy Hakkı 
A

n
o

n
im

 Şirk
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Oy hakkı, eskisi gibi, payın itibari değerine ve sermayeye 
olan oranına göre kullanılacaktır. 

Şirket, dilerse, mevcut sistemi sürdürecek, pay başına en az 
bir oy hakkı kuralına devam edecektir. 

Şirket, dilerse, pay başına birden az oy hakkını ön 
görebilecektir. Ancak her bir pay sahibine en az bir oy hakkı 
verilecektir. 

Oyda imtiyaz, pay başına en çok 15 oyla kısıtlanmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, kapalı A.Ş.’lerde birikimli oy 
sistemini getirme yetkisi tanınmaktadır. 



Genel Kurulda Paysahipliği Hakları 
A

n
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İnceleme ve bilgi 
alma hakları 

pekişti 

Bireysel haklar / 
azınlık hakları 
güvence altına 

alındı 

Ortak, şirketinin 
kaynaklarından 

özgürce 
yararlanamayacak 

Azınlık hakları, 
mahkemeyi daha 
etkin bir şekilde 
devreye sokuyor 

Kurumsal yönetim, 
paysahipliği 

haklarını 
güçlendiriyor 

Azınlık, şirketin 
haklı nedenle 
feshini dava 
edebilecek 

Eşit işlem ilkesi 
getirildi. Sermaye 
etkin bir şekilde 

korunuyor 



Yenilikler 
L

im
ited

 Şirk
etler 

• Tek kişi ile kurulabiliyor. 

• Genel olarak ortakların sorumluluğu 
sermaye borcu ile sınırlandırılıyor. 

• Kamu borçlarından doğan 
sorumluluk devam ediyor. 

• İşletme konusu dışındaki işlemlerde 
geçerli hale geliyor. 

• Ana sözleşmelerde, veto hakları, 
imtiyazlar ve intifa senetleri 
öngörülebiliyor. 

• Pay devri kolaylaştırılıyor. 

• Ana sözleşmede ortaklara yan 
yükümlülükler ve ek ödeme 
yükümlülükleri getirilebiliyor. 

• Şirketten çıkma ve çıkarılma yeniden 
düzenleniyor. 

 

 



A.Ş. ile Karşılaştırma 
L

im
ited

 Şirk
etler 

Limited Şirket Anonim Şirket 

10.000.-Tl esas sermaye ile kuruluyor 50.000.-TL esas sermaye ya da 
100.000.-TL kayıtlı sermaye ile 
kuruluyor 

Bağımsız denetim ve işlem denetimi var Bağımsız denetim ve işlem denetimi var 

Halka açılma imkanı yok Halka açılma imkanı var 

Pay devri oldukça kolaylaştırıldı Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir 

Pay devrini olabildiğince kısıtlama 
imkanı vardır 

Pay devrini sınırlandırma imkanları 
kısıtlandı 

Ana sözleşmeye konulan opsiyon 
hakları, 3. kişiye karşı ile sürülebiliyor 

Ana sözleşmeye konulan opsiyon 
hakları, 3. kişiye karşı ileri sürülemiyor 

Ana sözleşmede, yan borçlar kolaylıkla 
yüklenebilir 

Ana sözleşmede pay sahiplerine yan 
borçlar yüklenemez 

Ortağın kamu borçlarına karşı 
sorumluluğu bulunuyor 

Ortağın kamu borçlarına karşı 
sorumluluğu bulunmuyor 



Bağımsız 

Denetim 

Mustafa UÇKAÇ 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 



Bağımsız Denetimin Farklılığı 

Vergi Denetimi 

• VUK’na göre 
vergi 
matrahının 
doğru olarak 
tespit edilip 
edilmediğine 
yönelik yapılan 
bir denetimdir. 

Muhasebe 

• Karar verecek 
olan kişilere 
finansal bilgi 
vermek 
amacıyla 
iktisadi olayların 
kaydedilmesi, 
sınıflandırılması 
ve 
özetlenmesidir. 

Bağımsız 
Denetim 

• Bağımsız 
denetim 
muhasebede 
üretilen 
bilgilerin o 
dönemde 
gerçekleşmiş 
iktisadi 
olayları doğru 
yansıtıp 
yansıtmadığı 
ile ilgilenir. 

Bağımsız denetimde esas olan «işletme finansal raporlarının» 

gerçeğe uygun ve doğru bir şekilde sunulup sunulmadığının 

denetlenmesidir. 



Bağımsız Denetimin Kapsamı 
• Muhasebe Standartlarına 

(TMS/TFRS ve KOBİ TFRS) uyum 
zorunluluğu 

• Denetimin Türkiye Denetim 
Standartlarına göre yapılması 

• Risk denetimini kapsaması 

• Yıllık faaliyet raporu ile finansal 
raporların uyumlu olması 

• Yıllık faaliyet raporu ile finansal 
raporların geçerliliği 

 

 

 

Tüm işletmelerin muhasebe ve 
finansal raporları muhasebe 

standartları ile uyumlu olacaktır. 

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet 
Raporundaki finansal bilgilerin 

finansal raporlardaki bilgilere uygun 
olmadığı da denetlenecektir. 

Şirketin varlığını ve geleceğini tehdit 
eden tehlikeleri analiz eden risk 
denetimi de bağımsız denetimin 

kapsamında olacaktır. 

Denetçi tarafından yapılacak denetim 
standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. 

Denetçinin denetiminden geçmemiş 
finansal raporlar ile yıllık faaliyet 

raporu düzenlenmemiş sayılacaktır. 
Dolayısıyla kâr dağıtımı da 

yapılamayacaktır. 



Yeni TTK’nda Denetçi Türleri 
• Bağımsız Denetçi 

• İşlem Denetçisi 

• Özel Denetçi 
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Şirketin ve şirketler 
topluluğunun 
yılsonu ve 
konsolide finansal 
tablolarını, 
raporlarını, 
hesaplarını 
denetlemek. 

İş
le

m
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e
n

et
çi

si
 

Şirketin 
kuruluşunu, 
sermaye artırımını, 
azaltılmasını, 
birleşmeyi ve 
bölünmeyi, tür 
değiştirmeyi, 
menkul kıymet 
ihracını veya 
herhangi bir diğer 
şirket işlem ve 
kararını 
denetlemek. 

Ö
ze

l D
e

n
et

çi
 

Bağlı şirketin, 
hâkim şirketle veya 
diğer bağlı bir 
şirketle hilenin 
veya dolanın 
varlığını 
denetlemek. 



Yeni TTK’nda Denetçi Türleri 
• Bağımsız Denetçi 

• İşlem Denetçisi 

• Özel Denetçi 
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Şirketin ve şirketler 
topluluğunun 
yılsonu ve 
konsolide finansal 
tablolarını, 
raporlarını, 
hesaplarını 
denetlemek. 

İş
le
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Şirketin 
kuruluşunu, 
sermaye artırımını, 
azaltılmasını, 
birleşmeyi ve 
bölünmeyi, tür 
değiştirmeyi, 
menkul kıymet 
ihracını veya 
herhangi bir diğer 
şirket işlem ve 
kararını 
denetlemek. 

Ö
ze

l D
e

n
et

çi
 

Bağlı şirketin, 
hâkim şirketle veya 
diğer bağlı bir 
şirketle hilenin 
veya dolanın 
varlığını 
denetlemek. 

• Sermaye şirketlerinin finansal 
tablolarının Türkiye Muhasebe 
Standartlarına, TTK’ya ve Esas 
Sözleşmenin Finansal Tablolara İlişkin 
hükümlerine uygun olarak hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair görüş bildirecek 
kapsamda denetlenmesi. 

• Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen 
yıllık faaliyet raporlarında yer alan 
finansal bilgilerin denetlenmesi. 

• Şirketi tehdit eden risklerin, bunların 
tespit edilmesini sağlayan sistemlerin 
mevcut olup olmadığının ve bu 
konularla ilgili çözüm önerilerinin 
Yönetim Kurulu’na rapor edilmesi. 



Yeni TTK’nda Denetçi Türleri 
• Bağımsız Denetçi 

• İşlem Denetçisi 

• Özel Denetçi 
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Şirketin ve şirketler 
topluluğunun 
yılsonu ve 
konsolide finansal 
tablolarını, 
raporlarını, 
hesaplarını 
denetlemek. 

İş
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m
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Şirketin 
kuruluşunu, 
sermaye artırımını, 
azaltılmasını, 
birleşmeyi ve 
bölünmeyi, tür 
değiştirmeyi, 
menkul kıymet 
ihracını veya 
herhangi bir diğer 
şirket işlem ve 
kararını 
denetlemek. 

Ö
ze

l D
e

n
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Bağlı şirketin, 
hâkim şirketle veya 
diğer bağlı bir 
şirketle hilenin 
veya dolanın 
varlığını 
denetlemek. 

• Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi 

• Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi 

• Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi 

• Türk değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi 

• Sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi 

• Diğer işlemlerin denetlenmesi 



Yeni TTK’nda Denetçi Türleri 
• Bağımsız Denetçi 

• İşlem Denetçisi 

• Özel Denetçi 
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Şirketin ve şirketler 
topluluğunun 
yılsonu ve 
konsolide finansal 
tablolarını, 
raporlarını, 
hesaplarını 
denetlemek. 
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Şirketin 
kuruluşunu, 
sermaye artırımını, 
azaltılmasını, 
birleşmeyi ve 
bölünmeyi, tür 
değiştirmeyi, 
menkul kıymet 
ihracını veya 
herhangi bir diğer 
şirket işlem ve 
kararını 
denetlemek. 

Ö
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Bağlı şirketin, 
hâkim şirketle veya 
diğer bağlı bir 
şirketle hilenin 
veya dolanın 
varlığını 
denetlemek. 

• Eğer denetçiler bağlı şirketin, hâkim şirketle veya 
diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya 
dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, 
bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa 
kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin 
bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden 
özel denetçi atanmasını isteyebileceklerdir. 

• Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket 
işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılacaktır. 

• Yönetim Kurulu, şirket defterlerinin, yazışmaları 
dahil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar 
başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin 
verecektir. 

• Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin 
sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor 
verecektir. 



Denetçilerin Sorumluluğu 
• Kusur ve zarar sorumluluğu 

• Dürüstlük ve sır saklama 

• Sır saklamanın sorumluluğu 

• Müteselsil sorumluluk 

 

 

 
Zarar veren kişi birden 
fazla ise sorumluluk 
müteselsildir. 

Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş 
ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya 
ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri 
takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. 

Denetçiler, bunların yardımcıları ve 
bağımsız denetleme kuruluşunun 
denetleme yapmasına yardımcı olan 
temsilcileri, denetimi dürüst ve 
tarafsız bir şekilde yapmak ve sır 
saklamakla yükümlüdürler. 

Denetçiler kanuni görevlerinin 
yerine getirilmesinde kusurlu 
hareket ettikleri takdirde, hem 
şirkete hem de pay sahipleri ile 
şirket alacaklılarına karşı verdikleri 
zarar dolayısıyla sorumludur. 

Sorumluluk tüm 

denetçi türleri 

için geçerlidir. 



Dipnotlar 
 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Finansal Raporlar 

ANONİM 
ŞİRKETLER 

LİMİTED 
ŞİRKETLER 

SERMAYESİ PAYLARA 
BÖLÜNMÜŞ 

KOMANDİT 
ŞİRKETLER 

Finansal 
Durum 
Tablosu 

(Bilanço) 

Kapsamlı 
Gelir 

Tablosu 

Nakit Akış 
Tablosu 

Özkaynak 
Değişim 
Tablosu 



Denetçinin Seçimi 

Faaliyet Dönemi (4. aya kadar) 

Denetçi, 
Şirket genel kurulunca, 

Topluluk Denetçisi, 
Ana Şirketin genel 

kurulunca seçilecektir. 

Denetçinin, 
her faaliyet dönemi ve 

her halde görevini 
yerine getireceği 
faaliyet dönemi 

bitmeden seçilmesi 
şarttır. 

İlk uygulama yılı olan 2013 yılında şirketler 01.03.2013 tarihine kadar 

denetçilerini seçmek zorundadırlar. 

Seçilen denetçi ticaret 
siciline tescil 

ettirilerek, Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi 
ve şirketin internet 

sitesinde ilan 
edilecektir. 



Denetçinin Görevden Alınması 
• Denetçi, denetleme görevinden 

ancak mahkeme kararıyla 
alınabilecektir. 

• Görevden alma davası, şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki 
Asliye Ticaret Mahkemesine 
açılacaktır. 

• Görevden alma davası YÖNETİM 
KURULUNCA veya SERMAYENİN 
ÜZDE ONUNU (halka açık 
şirketlerde yüzde beşini) 
OLUŞTURAN PAY SAHİPLERİNCE 
açılabilecektir. 

 

• Mahkeme; 

• ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi 
dinleyerek,  

• seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin 
haklı bir sebebin gerektirmesi,  

• özellikle de onun taraflı 
davrandığı yönünde bir kuşkunun 
varlığı halinde 

• denetçiyi görevden alacak ve  

• başka bir denetçiyi bu görev için 
atayacaktır. 

 



Denetçinin Denetleme Sözleşmesini Feshetmesi 
• Denetçi, denetleme sözleşmesini 

sadece haklı bir sebebin varlığında 
veya görevden alınma davası 
açılmışsa feshedebilecektir. 

• Taraflar arasındaki, görüş yazısına 
ilişkin fikir ayrılıkları, görüş yazısına 
ilişkin sınırlama veya kaçınma, haklı 
sebep sayılmayacaktır. 

• Denetçinin sözleşmeyi feshinin 
yazılı ve gerekçeli olması 
gerekmektedir. 

 



Denetçinin Denetleme Sözleşmesini Feshetmesi 
• Denetçi, denetleme sözleşmesini 

sadece haklı bir sebebin varlığında 
veya görevden alınma davası 
açılmışsa feshedebilecektir. 

• Taraflar arasındaki, görüş yazısına 
ilişkin fikir ayrılıkları, görüş yazısına 
ilişkin sınırlama veya kaçınma, haklı 
sebep sayılmayacaktır. 

• Denetçinin sözleşmeyi feshinin 
yazılı ve gerekçeli olması 
gerekmektedir. 

 

Denetçi fesih tarihine kadar elde 

ettiği sonuçları genel kurula 

sunmakla yükümlü olup, bu 

sonuçları bir rapor halinde genel 

kurula verecektir. 



Kimler Denetçi Olabilir? 
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Denetçi, ortakları 
SMMM veya YMM 
unvanını taşıyan 
bir bağımsız 
denetleme 
kuruluşu 
olabilecektir. SM

M
M

 v
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a 
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M
 

KOBİ’lerde bir veya 
birden fazla 
SMMM veya 
YMM denetçi 
olarak seçilebilir. 

Bağımsız Denetleme Kuruluşlarının kuruluş ve çalışma 

esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca 

yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 



Kimler Denetçi Olamaz? 

YMM, SMMM, bağımsız denetim kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve 

bunların ortaklarının yanında çalışan veya mesleği birlikte yaptıkları kişi veya 

kişiler DENETÇİ olamaz. 

Denetlenecek şirketin pay sahibi olan … Denetlenecek şirketin yöneticisi veya 
çalışanı veya denetçi olarak 
atanmasından önceki 3 yıl içinde bu 
sıfatı taşıyan … 

Denetlenecek şirketle bağlantısı 
bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret 
şirketinin veya bir ticari işletmenin 
kanuni temsilcisi veya temsilcisi, 
yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya 
sahibi ya da bunlarla yüzde yirmiden 
fazla paya sahip yahut denetlenecek 
şirketin yönetim kurulu üyesinin veya 
bir yöneticisinin alt veya üst 
soyundan biri, eşi veya 3. derece 
dahil, 3. dereceye kadar kan ve kayın 
hısmı olan … 

Denetlenecek şirketle bağlantı halinde 
bulunan veya böyle bir şirkette yüzde 
yirmiden fazla paya sahip olan bir 
işletmede çalışan veya denetçisi 
olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla 
paya sahip bir gerçek kişinin yanında 
herhangi bir şekilde hizmet veren … 



Kimler Denetçi Olamaz? 

YMM, SMMM, bağımsız denetim kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve 

bunların ortaklarının yanında çalışan veya mesleği birlikte yaptıkları kişi veya 

kişiler DENETÇİ olamaz. 

Denetlenecek şirketin defterlerinin 
tutulmasında veya finansal tablolarının 
düzenlenmesinde denetleme dışında 
faaliyette veya katkıda bulunmuş olan … 

Denetlenecek şirkette pay sahibi veya 
denetlenecek şirketin muhasebecisinin 
yanında çalışan … 

Denetlenecek şirketin defterlerinin 
tutulmasında veya finansal tablolarının 
çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette 
veya katkıda bulunduğu için denetçi 
olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya 
onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, 
temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, 
ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat 
kendisi olan … 

Son 5 yıl içinde denetçilikten 
kaynaklanan gelirinin 
%30’undan fazlasını 
denetlenecek şirkete veya ona 
%20’den fazla pay ile iştirak 
etmiş bulunan şirketlere verilen 
denetleme ve danışmanlık 
faaliyetinden elde etmişse ve 
bunu cari yılda da elde etmesi 
bekleniyorsa … 



Denetçi Rotasyonu 
• Bir bağımsız denetleme 

kuruluşunun, bir şirketin 
denetlenmesi için görevlendirdiği 
denetçi YEDİ YIL ARKA ARKAYA        
o şirket için denetleme raporu 
vermişse, o denetçi en az İKİ YIL 
İÇİN değiştirilir. 

 

 Denetim Yasağı 
• Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, 

vergi danışmanlığı ve vergi 
denetimi dışında, danışmanlık veya 
hizmet veremez, bunu bir yavru 
şirketi aracılığıyla yapamaz. 

 

 



Yönetim Kurulunun Yükümlülükleri 
• Denetlenen şirketin yönetim kurulu, 

finansal tabloları ve yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporunu 
düzenlettirip onaylatarak, gecikme 
olmaksızın denetçiye verecektir. 

• Yönetim kurulu, şirketin 
defterlerinin, yazışmalarının, 
belgelerinin, varlıklarının, kasasının, 
kıymetli evraklarının, borçlarının, 
envanterinin incelenerek 
denetlenebilmesi için denetçiye 
gerekli imkanları sağlamalıdır.  

 

 



Görüş Ayrılıkları 
• Denetçi ile şirket arasında doğabilecek 

görüş ayrılıkları hakkında, yönetim 
kurulunun veya denetçinin talebi 
üzerine şirketin merkezinin bulunduğu 
yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi 
dosya üzerinden karar verir. 

• Dava giderlerinin borçlusu şirket 
olacaktır. 

• Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya 
topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili 
olarak sınırlı olumlu görüş veya 
kaçınma yazısı yazmışsa Yönetim 
Kurulu, şirketin topluluk tarafından 
zarara uğratıldığı açıklamışsa, Asliye 
Ticaret Mahkemesi, bu ilişkiyi 
incelemek için özel denetçi atayabilir. 

 

 



Denetim Raporunun İçeriği 

 

Finansal tablolara ilişkin verilecek denetim raporunda Denetim türü, kapsamı, 
niteliği ve sonuçları geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulur ve                                              

aşağıdaki konular açıkça ifade edilir; 

• Defter tutma düzeninin, finansal 
tabloların ve topluluk finansal 
tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin 
finansal raporlamaya ilişkin 
hükümlerine uygun olup olmadığı, 

• Denetim kapsamında istenen bilgi ve 
belgelerin Yönetim Kurulu tarafından 
eksik olarak sunulup sunulmadığı, 

• Öngörülen hesap planına uygun tutulup 
tutulmadığı, 

• TMS çerçevesinde, şirketin malvarlığı, 
finansal ve kârlılık durumunun resmini 
gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı, 

 

Ayrıca, şirketi tehdit eden riskleri 

ve bunları tespit etmeye yönelik 

sistemlerin mevcut olmaması 

halinde, buna ilişkin çözüm 

önerilerini içeren ayrı bir rapor 

sunulur. 

Yıllık faaliyet raporuna ilişkin 

verilecek denetim raporunda 

verilen finansal bilgilerin ve 

bunlara dayalı irdelemelerin 

finansal tablolara tutarlılığı ve 

gerçeğe uygunluğu 

değerlendirilir. 



Denetçi Görüşü 

 

Tüm raporlar denetçi tarafından imzalanarak, Yönetim Kurulu’na sunulur.          
Sunulacak denetçi raporunda olumlu görüş dışında aşağıdaki şekillerde de 

görüş verilebilir; 

• Sınırlı Olumlu Görüş 
• Finansal tabloların şirketin yetkili 

kurullarınca düzeltilebilecek 
aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların 
tablolarda açıklanmış sonuca 
etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı 
durumlarda verilir. Sınırlamanın 
konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl 
yapılabileceği açıklanır. 

• Olumsuz Görüş 
• Sınırlı olumlu görüşe yol açan 

hususların finansal tablolar üzerindeki 
etkisinin kapsamlı ve büyük olduğu 
durumlarda verilir. 

Görüş Bildirmekten Kaçınma 

Şirket defterlerinde, 

denetlemenin yapılmasına ve 

sonuçlara varılmasına imkan 

vermeyen ölçüde belirsizliklerin 

bulunması veya şirket 

tarafından denetlenecek 

hususlarda önemli kısıtlamaların 

yapılması halinde denetçi, 

bunları ispatlayabilecek delillere 

sahip olmasa bile, gerekçelerini 

açıklayarak görüş bildirmekten 

kaçınabilir. 



Denetim Raporu Sonucu 
K

ar
ar

 Y
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ağ
ı Olumsuz görüş 

yazılan veya 
görüş 
verilmesinden 
kaçınılan 
durumlarda 
genel kurul, söz 
konusu finansal 
tablolara 
dayanarak, 
özellikle 
açıklanan kâr 
veya zarar ile 
doğrudan veya 
dolaylı bir 
şekilde ilgili olan 
karar alamaz. 

Ç
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Yönetim 
Kurulu 4 gün 
içinde Genel 
Kurulu çağırır 
ve istifa eder. 

Ye
n

i D
en

et
im

 

Yeni Yönetim 
Kurulu 6 ay 
içinde olumlu 
görüş alacak 
şekilde 
finansal 
tabloları 
hazırlatır ve 
denetim 
raporu ile 
birlikte Genel 
Kurul’a sunar. 

Ö
n

le
m

le
r Sınırlı olumlu 

görüş verilen 
hallerde, 
Genel Kurul 
gerekli önlem 
ve 
düzeltmeleri 
de karara 
bağlar. 



Denetim Raporunun İlanı 
• Anonim şirketin ve topluluğun 

finansal tablolarını düzenlemekle 
yükümlü ana şirketin yönetim 
kurulu, bilanço gününden itibaren 
6 ay içinde aşağıdaki hususlardaki 
belgeleri Ticaret Sicil Gazetesinde 
ve şirketin internet sitesinde ilan 
ettirir; 

• Finansal tablolar 

• Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet 
raporu 

• Kâr dağıtımına ilişkin Genel Kurul 
kararı 

• Denetçinin verdiği görüş ve Genel 
Kurul’un buna ilişkin kararı 

 

 



Kültürel Değişiklik 
• İşletmelerin şirket kültürlerini 

değiştirmeleri, muhasebe ve 
finansal raporlamaya gereken 
önemi verecek bir kültür 
geliştirmeleri gerekmektedir. 

• Dolayısıyla vergi bazlı muhasebe 
anlayışı yerine ticari muhasebe 
bilinci oluşturulmalıdır. 

• Sadece şirkette sorumlu bulunan 
SMMM veya YMM değil; tüm 
muhasebe birimi çalışanları yeni 
TTK ve TFRS konusunda gerekli 
eğitimleri almaları ve hazırlanmaya 
başlamalıdırlar. 

• 2012 yılında ihtiyari olarak TFRS 
uyumlu muhasebe işlemleri 
yapılarak oluşacak farklılıklar 
konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. 

 

Söz konusu kültürel değişikliğe muhasebe 
bürolarında da gereklilik bulunduğu 

görüşündeyiz. 

Vergi bazlı muhasebede önemli olan vergi 
kanunlarına uygun kayıtlar yapmak iken (ve 

bu kayıtlar yeterli olurken) ARTIK  

Kasa ve Banka Hesapları 
Alıcılar ve Satıcılar Hesapları 

Ortaklar Cari Hesapları 
Doğru ve Gerçek Envanter İşlemleri 

gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. 

Dolayısıyla müşteri firmalardan sadece 
fatura gibi belgelerin akışı değil, banka ve 

cari hesap belgelerinin de akışı temin 
edilmeli ve bu konuda müşterilerle gerekli 

görüşmelere başlanılmalıdır. 



İç Denetim Sistemi 
• İşletmelerin yeni TTK ve TFRS 

uygulamaları ile bağımsız denetime 
hazır olmaları için öncelikle kendi 
içlerinde bir iç denetim sistemi 
bulunuyor olması önerilmektedir. 

• Eğer şirkette ihtiyaç varsa ve bir iç 
denetim sistemi yoksa gerekli 
çalışmalar yapılmalı ve bir iç 
denetim sistemi oluşturulmalıdır. 

• İç denetçilerin çalışması bağımsız 
denetim için önemli bir kaynaktır 
ve denetimin işini 
kolaylaştırmaktadır. 

• İç denetim sisteminin bağımsız 
denetim maliyetlerini azalttığı 
şirketler tarafından dikkate 
alınmalıdır. 

 

Eğer müşterilerimiz içinde (Organize Sanayi 
Bölgesindeki şirketler gibi) kendi muhasebe 

departmanı olan firmalar var ise; 

Bu firmalara 

Yeni Türk Ticaret Kanunu 

Bağımsız Denetim 

KOBİ TFRS 

hakkında bilgiler verilmeli                             
ve kendi içlerinde                                            

İÇ DENETİM SİSTEMİ                   
oluşturulması yönünde uyarılar   

yapılmalıdır. 

Ayrıca oluşturulacak İÇ DENETİM SİSTEMİ 
incelenmeli, gözlenmeli ve denenerek eksik 
yönleri var ise gerekli düzeltici faaliyetler de 

bulunulmalıdır. 



Denetim Komitesi 
• Şirketlerde bağımsız denetim için 

bir denetim komitesi kurulması 
önerilmektedir.  

• Bağımsız denetçi seçimi, bağımsız 
denetim sözleşmelerinin 
hazırlanması, bağımsız denetim 
sürecinin başlatılması ve 
denetçilerin her aşamadaki 
denetim çalışmaları denetim 
komitesinin gözetiminde 
gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler 
denetim komitesi tarafından yerine 
getirilmelidir. 

• Fiili bir organ olmamakla birlikte 
denetim komiteleri etkin ve verimli 
bir denetim için gerekli 
görülmektedir. 

Varsa müşteri firmalara                    
«denetim komitesinin»                           

önemi ve işlevi anlatılmalıdır. 

Büyük şirketlerin web sayfalarından 
«denetim komitelerinin çalışmaları» 

hakkında bilgiler toplanmalı ve                 
aktif bir denetim komitesi                

kurulması yönünde şirkete yardımcı 
olunmalıdır. 

Birer meslek mensubu olarak            
denetim komitesinde                                

görev almamakla beraber             
toplantılara                                     
«danışman»                                           

sıfatıyla katılmanızda yarar olacaktır. 



Denetçilere Bilgi Akışı 
• Bağımsız denetim kuruluşunun 

etkin ve verimli bir bağımsız dış 
denetim yapabilmesi için 
şirketlerde denetçiye gerekli olan 
tüm bilgiler eksiksiz ve doğru 
olarak sunulmalıdır. 

• Dolayısıyla şirketler bu gereklilik 
karşısında kendi çalışanlarını 
eğitmek ve denetçi ile işbirliği 
yapılması için teşvik etmek 
durumundadırlar. 

 

Kendi muhasebe departmanı bulunan 
müşterilerinizde denetim sırasında 

denetçiye «bilgi akışını»                                    
sağlayacak önlemleri aldırmanızda 

yarar bulunmaktadır. 

Ayrıca kendi muhasebe departmanı 
bulunmayan müşterilerinizde          

denetçiye tüm «bilgi akışı»                                             
sizin tarafınızdan sağlanacaktır. 

Bu nedenle personelinizi de TTK ve 
KOBİ TFRS konularında eğitmeniz 

işlerinizi kolaylaştıracaktır. 

Bilgi akışının temin edilememesi 
halinde Yönetim Kurulunun tutulduğu 

sorumluluk sizi ve mesleğinizin 
geleceğini zora sokabilir. 

Finansal raporların denetim için 

sunulmaması durumunda Yönetim 

Kurulu sorumlu olmakta, 

 ayrıca 3 ay ile 2 yıl arasında 

hapis cezasına maruz 

kalabilmektedir. 



KOBİ 

Muhasebe 

Standartları 

Mustafa UÇKAÇ 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 



Standartlar; Kavram, Kural veya İlke Değildir!   

KAVRAM 

İLKE 

KURAL 

STANDART 



Standartlar; Kavram, Kural veya İlke Değildir!   

KAVRAM 

• Oto Freni 

İLKE 

• Mekanik veya hidrolik 

KURAL 

• Her otomobilde bir fren olmalıdır. 

STANDART 

• ABS, EBD, MSR, HBA 



Standartlar; Kavram, Kural veya İlke Değildir!   

KAVRAM 

• Muhasebenin Temel Kavramları 

İLKE 

• Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 

KURAL 

• Tekdüzen Muhasebe Sistemi 

STANDART 

• Türkiye Muhasebe Standartları 



Tekdüzen; Tüm Kavram ve İlkeleri İçermemektedir! 

Duran varlıkların brüt tutarlar 
üzerinden gösterilmesi ilkesi 

Demirbaşlar                     
(Aktif) 

Birikmiş 
Amortismanlar (-) 

(Aktif) 



Tekdüzen; Tüm Kavram ve İlkeleri İçermemektedir! 

Duran varlıkların net tutarlar üzerinden gösterilmesi ilkesi 

Demirbaşlar                    
(Aktif) 

Birikmiş Amortismanlar 
(Pasif) 

Duran varlıkların brüt tutarlar üzerinden gösterilmesi ilkesi 

Demirbaşlar                     
(Aktif) 

Birikmiş Amortismanlar 
(-) (Aktif) 



Standartlar 
• 1970 – BMW 

• SONY – ERICCSON 

• Almanya 

• İtalya 

• Fransa 

• İngiltere 

• 1973 IASC 

• IAS, UMS, TMS 

• 1977 İstanbul Üniversitesi «Tercüme» 

• 1989 SPK «Kısmi Tanıma» 

• 2000 TMUDESK «Yakınsama» 

• 2001 IASB 

• IFRS, UFRS, TFRS 

• 2002 IFRS for SME’s 

• 2002 BDDK «Bankacılık-Basel II» 

• 2003 SPK «25 sayılı Tebliğ» 

• 2006 TMSK «Tercüme» 

• 2007 BDDK «TMSK’yı tanıdı» 

• 2008 SPK «TMSK’yı tanıdı» 

• 2009 IFRS for SME’s 

• 2010 Maliye Bakanlığı «TMSK’yı tanıdı» 

• 2010 KOBİ TFRS 

• 2011 Yeni TTK 

• 01.01.2013 İlk Geçiş 

 



Mesleki Yargı 

• V.U.K. 
• Muhasebe 

Sistemi 
Uygulama 
Genel 
Tebliğleri 

• UMS - UFRS 
• TMS - TFRS 
• KOBİ TFRS 

Kurallar 
İlkeler 



KOBİ TFRS 
• KOBİ TFRS, tam setten ayrı bir 

standartdır. (Tam setin bir parçası 
değildir.) 

• Ancak tam set esas alınarak 
hazırlanmıştır. 

• KOBİ’lerle ilgili olmayan standartlar 
kapsama alınmamıştır. 

• Değerleme ve muhasebeleştirme 
esasları basitleştirilmiştir. 

• Seçenekli uygulamalar kaldırılmıştır. 

• Tam set takribi 2000 sayfa, KOBİ TFRS 
ise 230 sayfadan oluşmaktadır. 

• Tam set 3000 farklı bilginin finansal 
raporlarda açıklanmasını isterken KOBİ 
TFRS’lerde istenen bilgi 300’e kadar 
düşürülmüştür. 

• 3 yılda bir güncellenecektir. 



İçerik 
• KOBİ TFRS üç bölümden oluşmaktadır. 

• İlk iki bölüm TMSK tarafından 
yayınlanmıştır; 

• 35 bölüm ve sözlük 

• Uygulama kılavuzu 

• Kontrol listelerine ilişkin açıklamalar 



Bölümler 

1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

2 Kavramlar ve Genel İlkeler 

3 Finansal Tabloların Sunuluşu 

4 Finansal Durum Tablosu 

5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu 

6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar 
Tablosu 

7 Nakit Akış Tablosu 

8 Finansal Tablo Dipnotları 

9 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 

10 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar 

11 Temel Finansal Araçlar 



Bölümler 

12 Diğer Finansal Araçlar 

13 Stoklar 

14 İştiraklerdeki Yatırımlar 

15 İş Ortaklıklarındaki Paylar 

16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

17 Maddi Duran Varlıklar 

18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

19 İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye 

20 Kiralamalar 

21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 

22 Borçlar ve Özkaynak 

23 Hasılat 



Bölümler 

24 Devlet Teşvikleri 

25 Borçlanma Maliyetleri 

26 Hisse Bazlı Ödemeler 

27 Varlıklarda Değer Düşüklüğü  

28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

29 Gelir Vergileri 

30 Yabancı Para Çevrim İşlemleri 

31 Yüksek Enflasyon 

32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

33 İlişkili Taraf Açıklamaları 

34 Özellikli Faaliyetler 

35 KOBİ TFRS’ye Geçiş 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

Bilançoda aktif ve pasif kalemlerin 
sınıflandırılması TMS esaslarına 
göre yeniden yapılandırılır; 

• Menkul Kıymetler 

• Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

• Canlı Varlıklar 

• Durdurulan Faaliyetle İlgili Varlık ve 
Borçlar 

• İnşaat Sözleşmeleri 

• İlişkili Taraflardan Alacak ve Borçlar 

• Hizmet Maliyetlerinin 
Sınıflandırılması  



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

Gelir Tablosunda, gelir ve giderlerin sınıflandırması 
yeniden yapılır; 

• Olağandışı gelir ve kârlar ile gider ve zararlar ayrı 
bölüm olarak raporlanmaz. 

• Durdurulan faaliyetlerle ilgili gelir ve kârlar, gider ve 
zararlar ayrı raporlanır. 

• Konsolide gelir tablosunda, iştiraklerin özkaynak 
yöntemiyle değerlenmesinden kaynaklanan kârlar ve 
zararlar açıkça görülecek şekilde raporlanır. 
• Azınlık paylarına düşen dönem net kâr veya zararları 
dönem net kârının (zararının) içeriğinde ancak tutarı 
ayrıca gösterilmek suretiyle raporlanır. 
•  Çalışmayan kısım giderlerinin raporlanacağı bölüm 
değişmektedir. 
•  Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, karşılık 
giderlerinin yer aldığı diğer olağan giderlerden 
çıkartılarak satışların maliyeti bölümüne alınır. Aynı 
şekilde stoklarla ilgili konusu kalmayan karşılıklarda 
satışların maliyetini azaltacak şekilde raporlanmalıdır. 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

Nakit Akış Tablolarında, direkt veya 
endirekt yöntemler dışında sınıflama 
yapılmaktadır; 

• Nakit akışları, işletme faaliyetleri, yatırım 
faaliyetleri ve finansman faaliyetleri olarak üç 
ana bölüme ayrılarak raporlanmalıdır. 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

TMS politikalarına göre 
bilançoda yer ALMAMASI 
gereken, ancak önceki 
uygulamalar nedeniyle 
bilançoda yer alan aktif ve pasif 
kalemler bilançodan 
ÇIKARTILIR; 

• Özellikli varlıkların finansmanı 
dışında; aktifleştirilmiş finansman 
giderleri ve kur farkları, 

• Araştırma giderleri, 

gibi… 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

TMS politikalarına göre 
bilançoda yer ALMASI 
gereken, ancak önceki 
uygulamalar nedeniyle 
bilançoda yer almayan aktif 
ve pasif kalemler bilançoya 
EKLENİR; 

• Ertelenmiş vergi varlığı veya 
ertelenmiş vergi borcu, 

• Yazılım programları, 

• Kıdem tazminatı karşılıkları, 

• Garanti karşılıkları  

gibi… 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

TMS politikalarına göre gelir 
tablosunda yer ALMAMASI 
gereken, ancak önceki 
uygulamalar nedeniyle gelir 
tablosunda yer alan gelir ve 
gider kalemleri gelir 
tablosundan ÇIKARTILIR; 

• Finansal kiralama 
işlemlerindeki kira gelirleri ve 
kira giderleri  

gibi… 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

TMS politikalarına göre gelir 
tablosunda yer ALMASI 
gereken, ancak önceki 
uygulamalar nedeniyle gelir 
tablosunda yer almayan gelir 
ve gider kalemleri gelir 
tablosundan EKLENİR; 

• 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  

gibi… 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

Değerlemede kullanılan 
ölçütler; 

• Gerçeğe uygun değer 

• Net gerçeğe uygun değer 

• Maliyet bedeli 

• Net gerçekleştirilebilir değer 

• Geri kazanılabilir tutar 

• Net bugünkü değer (İskonto 
edilmiş maliyet) 

• Tahmini (varsayılan) maliyet 



Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 
Sınıflandırma Kapsam Ölçme-Değerleme Dipnotlar 

Finansal Tablolar 
üzerinde; KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre bütün aktif 
ve pasif kalemler, 
gelir ve giderler, 
nakit akışlar 
yeniden belirlenir. 

Finansal tablolar 
üzerinde; önceki 
uygulamalar 
nedeniyle yer alan 
unsurlar KOBİ 
TFRS kriterlerine 
göre çıkarılır veya 
yer almayan 
unsurlar var ise 
eklenir 

Finansal 
Tablolarda yer 
alan kalemlerin 
tutarları, ölçme ve 
değerleme 
ölçütleri nedeniyle 
önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

KOBİ TFRS 
uygulamaları, eski 
uygulamalara göre 
işletmenin 
uyguladığı 
muhasebe 
politikaları ve 
ölçme ve 
değerleme 
esasları ile ilgili 
olarak daha fazla 
ayrıntılı bilginin 
dipnotlarda ve 
açıklayıcı 
bilgilerde 
verilmesini 
gerektirmektedir. 

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde 12 
gelir tablosu ve 30 bilanço dipnotu var 
iken, TMS uygulamalarında çok fazla 
sayıda dipnot bulunmaktadır; 

• İşletmede bulunan yabancı paraların kur 
değerlerinden, alacak ve borçların 
çeşitliliğine, stokların değerleme 
yöntemlerinden maddi duran varlıkların 
net bugünkü değer hesaplamalarına kadar 
her bilanço kalemi ile ilgili dipnot 
açıklaması yapılması istenmektedir. 



Mustafa UÇKAÇ 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
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Sorularınız için; 
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