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Yasal Mevzuat   : UFRS / TFRS Bülteni - Nisan 202031 Mart 2020 Tarihli Finansal Tabloları 
Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar. 

 

KONU ÖZET   :          
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu finansal 
tablolar hazırlanırken standartlardaki değişiklikler ve yorumlar dipnotlarda aşağıdaki şekilde gösterilmelidir. 
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1. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan 
yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar: 

 
Yeni TMS/TFRS’nin finansal tablolara etkileri ile ilgili 
açıklamalar: 
 
a) TMS/TFRS’nin başlığı, 
 
b) muhasebe politikası değişikliğinin varsa ilgili geçiş 
hükümlerine uygun olarak yapıldığı, 
 
c) muhasebe politikasında değişikliğin açıklaması, 
 
d) varsa geçiş hükümlerinin açıklaması, 
 
e) varsa geçiş hükümlerinin ileriki dönemlere 
olabilecek etkileri, 
 
f) mümkün olduğunca, cari ve sunulan her bir önceki 
dönem ile ilgili düzeltme tutarları: 
 
           i. etkilenen her bir finansal tablo kalemi için 
sunulmalı ve 
 
           ii. şirket için “TMS 33, Hisse Başına Kazanç” 
standardı geçerliyse adi hisse ve seyreltilmiş hisse 
başına kazanç tutarları tekrar hesaplanmalıdır. 
 
g) eğer mümkünse sunulmayan dönemlerden 
önceki dönemlere ait düzeltme tutarları ve 
 
h) geçmişe dönük uygulama herhangi bir dönem 
veya dönemler için mümkün değilse bu duruma yol 
açan olaylar açıklanmalı ve muhasebe 
politikasındaki değişikliğin hangi tarihten itibaren ve 
ne şekilde uygulandığı açıklanmalıdır. 

 
 
 

•  TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”;  
 
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir: bir 
finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin 
faizi temsil edip etmediği dikkate alınırken, erken 
ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit 
akışları olabileceği ve itfa edilmiş maliyet ile ölçülen 
finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı 
bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, 
ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya 
zararda muhasebeleştirilmesi konusunu 
doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal 
sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz 
oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları 
arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 
39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü 
boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin 
mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. 
 

• TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki 
yatırımlar’daki değişiklikler”;  
 

 
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun 
vadeli iştirak veya müşterek yönetime 
tabiyatırımlarını, TFRS 9 kullanarak 
muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. 
 

• TFRS 16, “Kiralama işlemleri”;  
 
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini 
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alır ve özellikle kiralayanlar açısından 
muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. 
Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir 
kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem için 
finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet 
kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak zorunda iken 
TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm 
kiralama sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri 
kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da 
bir varlık kullanım hakkını bilançolarına yazmak 
zorundadırlar. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri 
ve düşük değerli varlıklar için bir istisna 
öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler 
açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için 
muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak 
UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını 
değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin 
birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği 
değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni 
standarttan etkilenmektedir. Bu durumda, yeni 
muhasebe modeli kiraya verenler ve kiralayanlar 
arasında birtakım değerlendirmelere neden 
olmaktadır. TFRS 16’ya göre bir sözleşme belirli bir 
süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın 
kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını 
içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya 
da kiralama işlemi içermektedir. 
 
TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki 
belirsizlikler’;  
 
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Bu yorum TMS 12 Gelir Vergileri standardının 
uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık 
getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha önce 
vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman 
bu belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 37 
‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ 
standardının uygulanması gerektiğini açıklığa 
kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde 
belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi 
hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve 
muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama 
getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir 
şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının 
vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının 
bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, 
özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi ya 
da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir 

kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi 
kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir 
kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; 
vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da 
yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, 
alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her 
durumda geçerlidir. 
 
2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 
 

• 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama 
dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler 
aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 

 

• TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’, kontrolü 
sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha 
önce edindiği payı yeniden ölçer. 

 

• TFRS 11 ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek 
kontrolü sağlayan işletme, müşterek 
faaliyette daha önce edindiği payı yeniden 
ölçmez. 

 

• TMS 12 ‘Gelir Vergileri’, işletme, 
temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı 
şekilde muhasebeleştirir. 

 

• TMS 23 ‘Borçlanma Maliyetleri, bir özellikli 
varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa 
hazır hale gelmesi için yapılan her 
borçlanmayı, genel borçlanmanın bir 
parçası olarak değerlendirir. 

 

• TMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’, 
planda yapılan değişiklik, küçülme veya 
yerine getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 
Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık 
raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu 
iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri 
gerektirir: 

 

• Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine 
getirme sonrası dönem için; cari hizmet 
maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel 
varsayımların kullanılması; 

 

• Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir 
parçası olarak kar veya zararda 
muhasebeleştirme, ya da varlık tavanından 
kaynaklanan etkiyle daha önce finansal 
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tablolara alınmamış olsa bile, fazla 
değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine 
getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal 
tablolara alınması. 

 

• TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki 
değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal 
Tabloların Sunuluşu” ve TMS 8 “Muhasebe 
Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki 
Değişiklikler ve Hatalar” daki değişiklikler ile 
bu değişikliklere bağlı olarak diğer 
TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir 

 
i) TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı 
önemlilik tanımı kullanımı 
 
ii) önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi 
ve 
 
iii) önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki 
bazı rehberliklerin dahil edilmesi   
 

• TFRS 3’teki değişiklikler – işletme tanımı; 1 
Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme 
tanımı revize edilmiştir. UMSK tarafından 
alınan geri bildirimlere göre, genellikle 
mevcut uygulama rehberliğinin çok 
karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu 
işletme birleşmeleri tanımının karşılanması 
için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır. 

 

• TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 ‘deki 
değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 
1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler 
gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak 
belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar. Bu 
uygulamalar korunma muhasebesi ile 
ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle 
riskten korunma muhasebesinin sona 
ermesine neden olmamalıdır. Bununla 
birlikte herhangi bir riskten korunma 
etkinsizliğinin gelir tablosunda 
kaydedilmeye devam etmesi gerekir. IBOR 
bazlı sözleşmelerde korunma 

muhasebesinin yaygın olması göz önüne 
alındığında bu kolaylaştırıcı uygulamalar 
sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir. 

 
 

1. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış 
ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar 
ve değişiklikler: 

 

• TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 
2022 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok 
çeşitli uygulamalara izin veren TFRS 4’ün 
yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta 
sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım 
özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri 
düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini 
temelden değiştirecektir.  
 

• TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” 
standardının yükümlülüklerin 
sınıflandırılmasına ilişkin değişikliği; 1 Ocak 
2022 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. TMS 1, "Finansal tabloların 
sunumu” standardında yapılan bu dar 
kapsamlı değişiklikler, raporlama dönemi 
sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak 
yükümlülüklerin cari veya cari olmayan 
olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. 
Sınıflandırma, raporlama tarihinden sonraki 
olaylar veya işletmenin beklentilerinden 
etkilenmemektedir (örneğin, bir imtiyazın 
alınması veya sözleşmenin ihlali). Değişiklik 
ayrıca, TMS 1'in bir yükümlülüğün 
“ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa 
kavuşturmaktadır. 
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