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YENİ KİRALAMA STANDARDI TFRS 16'NIN FİNANSAL TABLOLARA
ETKİSİ
ÖZET
Muhasebe finansal bilgileri sunan ve bu sunumu finansal tablolar ile gerçekleĢtiren
bir tür bilgi sistemidir. Benzer Ģekilde, finansal raporlama, finansal raporu hazırlayan
ve sunan, raporu teslim alan ve kullanan tarafları içeren çok boyutlu bir mesaj iletme
sürecidir. Muhasebe ve finansal raporlama geliĢen dünya piyasalarının en önemli
unsurlarındandır. Türkiye‟de ilk kez 1985 yılında yürürlüğe giren Finansal Kiralama
modeli; Kamu Gözetim Kurulu (KGK) tarafından Türkçe‟ye çevrilmiĢ olup,
uluslararası standartlara göre yapılmaktadır. KGK‟nın baĢlıca rolü mali tablolarda
saydamlık ve karĢılaĢtırılabilirlik için ulusal standartları uluslararası olanlar ile
uyumlu hale getirmektedir. KGK, UMSK tarafından 2016 yılında yayımlanmıĢ olan
ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni TFRS 16 Kiralamalar Standardını
hayata geçirmiĢtir. Bu çalıĢmada, yeni finansal kiralama standardı TRFS 16‟nın
iĢletmelerin mali tablolarına olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Tezin
kapsamında; Türkiye finansal kiralama ve muhasebe standartları, finansal kiralama
tanımı ve türleri, yeni TFRS 16‟nın finansal tablolara etkileri, TFRS 16
muhasebeleĢtirmesi ile sonuç ve önerilere yer verilmiĢtir. Ġncelememiz sonucunda,
kiralama borçların bilançoya dahil edilmesi, piyasalarda artan risk hassasiyetine karĢı
olumlu değerlendirilebilir. Ayrıca, Yeni finansal kiralama modeli iĢletmeleri
kiralamanın ilk yıllarında daha yüksek faiz giderine katlanmak durumu ile karĢı
karĢıya bıraktığı, operasyonel nakit çıkıĢlarını azaltırken, finansman nakit çıkıĢlarını
arttırdığı görülmüĢtür. Sonuç olarak, TFRS 16‟nın özellikle kiracı iĢletmelerin
finansal tablolarına olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ortaya konulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler:Finansal Tablo, Kiralama Standardı, TMS 17, TFRS 16
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EFFECTS OF THE NEW RENTAL TRANSACTION SYSTEM TRFS 16
ON THE FINANCIAL STATEMENTS
ABSTRACT
Accounting is a sort of information system that introduces the financial information
by realizing via the financial statements. Simialrly, financial statement is also a
multidimensional message forwarding process in between those preparing and
presenting, receiving, and making use of it. Accounting and financial statement are
the most important facts in the emerging worl markets. The financial rental model
was first issued in 1985 in Turkey. It was translated into Turkish and developed
according to the International standards by the Public Oversight Institution (POI).
The major function if the POI is to harmonize the National standards with the
International ones for transperancy and compatability in the financial statements. The
POI implemented the new TFRS 16 Financial Rental Transaction Standards in 1
January 2019 firstly issed in 2016 by the NASC. The objective of this study was to
investigate the effects of the new rental transaction system TFRS 16 on the financial
statements. Within the scope of the thesis, we covered the Turkish Financial Rental
Trasactions and Accounting Standards, the definition and types of financial rental
transactions, the efefcts of the new system TFRS 16 on the financial statements,
accounting of the new system, and conclusions and recommendations. Overall, we
revealed that the new TFRS 16 positively affected the increasing risks in the markets
due to the inclusion of the rental related debts into the balance sheet. In addition to
this, the new model made the enterprises face with a higher interest load within the
first years of the business, and decrease in the operational cash disbursements, while
raising the financing cash disbursements. In conlusion, the new TFRS 16 model has
positive and negative effects on the financial statements of the enterprises, in
particular the leasse sides.
Key words: Financial Statement, Rental Standart, TAS 17, TFRS 16
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1. GİRİŞ
Muhasebe, esas olarak bir tür bilgi sistemidir. Bu yönüyle kullanıcılar için gerekli
olan finansal bilgileri sunmaktadır. Finansal bilgi sunumu ise finansal tablolar ile
gerçekleĢtirilmektedir. BaĢta Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) olmak üzere diğer
ülkelerde baĢ gösteren mali krizler sebebiyle, finansal bilgilerin Ģeffaf ve doğru
biçimde

paylaĢılması

zorunluluğu

ortaya

çıkmıĢ

ve

bu

iĢlemler

muhasebeleĢtirme sürecinde ortak bir dili konuĢma gereği doğmuĢtur.

için
Dünya

çapında sermaye ve para piyasalarının ortak bir dil kullanmasını sağlamak amacıyla
uluslararası muhasebe standartları (UFRS / IFRS) geliĢtirilmiĢtir. Finansal
raporlama, finansal raporu hazırlayan ve sunan taraf ile raporu teslim alan ya da
kullanan tarafları içeren çok boyutlu bir tür mesaj iletme sürecidir. Muhasebe ve
finansal raporlama geliĢen dünya piyasalarının en önemli unsurlarındandır.
Finansal Kiralama, Türkiye‟de ilk kez 28.06.1985/3226 Sayılı Finansal Kiralama
Kanunu ile hayatımıza girmiĢtir. Ġlerleyen dönemde ise, 19.10.2005 tarih ve 5411
sayılı Bankacılık Kanunu‟nun m.93/1-a ile yetkisi BDDK‟ya verilmiĢtir. Piyasalarda
görülen değiĢiklikler ve hasıl olan gereksinimler doğrultusunda BDDK tarafından
hazırlanan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanun Tasarısı
Taslağı, 28.04.2009 TBMM‟ne gönderilmiĢ, taslak TBMM‟de 21.11.2012 tarihinde
kabul edilerek 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri
Kanunu adıyla yürürlüğe geçirilmiĢtir. Bu bağlamda, Türkiye‟de de Kamu Gözetim
Kurulu uluslararası muhasebe finansal raporlama standartlarını Türkçeye çevirmiĢ ve
TMS/TFRS olarak yayınmlamıĢtır.BDDK‟na göre, Türkiye‟de faal olan toplam 24
finansal kiralama Ģirketi bulunmaktadır. Faaliyet izni iptal edilen leasing Ģirketi
sayısı ise 60‟dır. Türkiye Finansal Kiralama Sektörü 2018 yılı sonu itibarıyla
sektörün toplam aktif büyüklüğü 68,5 milyar TL ve net leasing alacağı 60 milyar
TL‟dir. Finansal kiralama sektöründeki kuruluĢların 16‟sı banka iĢtirakidir ve tüm
sektörün toplam aktiflerinin %95‟ini kontrol etmektedirler.
Türkiye‟de finansal kiralama iĢlemleri ile ilgili olan muhasebe standartlarını
yayımlamaya yetkili olan tek yasal kurum Kamu Gözetim kurulu (KGK)' dır.
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KGK, mali tablolarda saydamlık ve karĢılaĢtırılabilirliği yerine getirmek için
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanan
standartlar ile uyumlu hale getirmektedir. Türkiye‟de TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri
Standardı 2005 yılı Aralık ayı sonundan geçerli hesap dönemleri için uygulanmak
üzere ilk defa 24 ġubat 2006 tarih ve 26090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir. Bu standart, UMS 17 No‟lu Standarttan Türkçe‟ye çevrilmiĢ
olup; Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından 21 No‟lu Tebliğ ile
açıklamıĢtır. KGK, UMSK tarafından 2016 yılında yayımlanmıĢ olan ve 1 Ocak
2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni

kiralama standardı TFRS 16 Kiralamalar

Standardını hayata geçirmiĢtir. TFRS 16 standartı, 2019 yılı hesap dönemlerinde
uygulanması kuralıyla 16 Nisan 2018/29826 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
resmileĢmiĢtir.


Tezin birinci bölümü “GirĢ” olup, tezin kapsamı ve içeriği hakkında genel
bilgiler sunulmuĢtur.



Tezin ikinci bölümünde,Türkiye finansal kiralama ve muhasebe standartları
detaylıca anlatılmıĢtır.



Tezin üçüncü bölümü; finansal kiralama tanımı ve türlerini etraflıca
açıklanmıĢtır.



Tezin dördüncü bölümü ise yeni TFRS 16‟nın finansal tablolara etkilerine
değinmiĢtir.



Tezin beĢinci bölümünde, TFRS 16 muhasebeleĢtirmesi (kiracı ve kiraya
veren açılarından) anlatılmıĢtır.



Tezin son altıncı bölümü sonuç ve değerlendirmeler ile kapatılmıĢtır.

Bu çalıĢmada, yeni finansal kiralama standardı TFRS 16‟nın iĢletmelerin finansal
tablolarına olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır.
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2. TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMAVE MUHASEBE STANDARTLARI
KüreselleĢen Dünya ekonomilerindeki baĢ döndürücü değiĢim beraberinde
muhasebe alanında da yeni düzenleme ve iyileĢtirme ihtiyaçlarını doğurmuĢtur.
GeliĢen ekonomik iliĢkiler ve uluslararası birbirleriyle yoğun ticari etkileĢimi
muhasebe uygulamalarında ortak bir dil geliĢtirme zorunluluğunu ortaya
koymuĢ ve devletleri bu konuda tedbirler almaya yöneltmiĢtir. Bu ve benzeri
muhasebeleĢtirme sıkıntılarını gidermek için uluslararası genel kabul görmüĢ
muhasebe standartları oluĢturma gayretlerine hız verilmiĢtir.

Şekil 2.1. Muhasebe uygulamalarında farklılıkların sebepleri
Kaynak:(Güney, 2018: s. 90)

Yukarıdaki Ģekilde muhasebe uygulamalarının farklılıkları Ģema tize edilmiĢtir.
Muhasebe sisteminin toplumun sahip olduğu kültüre ve kavramsal çerçeve
unsurları profesyonellik, Ģeffaflık, tekdüzelik, iyimserlik kavramlarına da
bağlayabiliriz.
Türkiye‟de muhasebe standartları devletin öncülüğünde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
bağlamda, Türkiye genellikle iktisadi ve politik olarak iliĢkilerin güçlü olduğu
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Fransız, Alman ve 1950 yılından itibaren ABD mevzuatlarının etkisi altında
kalmıĢtır. Türkiye‟nin 1987 yılı sonrası hız kazanan AB‟ye üyelik çabalarının
ve son olarak ise UMS setinin etkisi önemli olmuĢtur. Türk Ticaret Kanunu
(TTK) ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri ile yönlendirilen, diğer taraftan
hükümlerin ihtiyaca yanıt veremediği veya uygun bulunmadığı koĢullarda,
resmi statüsü olan kuruluĢlara kendi kontrol alanlarına giren Ģirketler için
muhasebe uygulamalara kılavuzluk eden çalıĢmalar yürütülmektedir (Karababa,
2018: s. 17).
Dünya genelinde mali tablolaların birbirleri ile mukayesesinin yapılabilmesi için
muhasebe standartlarının birbirlerine yakınlaĢtırılmaları gereği ortaya çıkmıĢtır.
BaĢta Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) olmak üzere diğer ülkelerde baĢ gösteren
mali krizler sebebiyle, finansal bilgilerin Ģeffaf ve doğru biçimde paylaĢılması
zorunluluğu ortaya çıkmıĢ ve bu iĢlemler için muhasebeleĢtirme sürecinde ortak bir
dili konuĢma gereği doğmuĢtur. Bu bağlamda, Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (IASB)

tarafından çıkarılan 40 kadar standart yürürülükte olup,

kullanılmaktadır. Ġlke esaslı hazırlanan bu standartların bazıları tüm sektörlere
uygulanacak nitelikte hazırlanmakla birlikte, bazı sektörlere (madencilik, tarım,
inĢaat, banka, devlet bağıĢları ve stoklar gibi) özel hazırlanan standartlar da
mevcuttur.
Dünya çapında sermaye ve para piyasalarının ortak bir dil kullanmasını
sağlamak amacıyla

uluslararası muhasebe standartları

(UFRS / IFRS)

geliĢtirilmiĢtir. Bu bağlamda, küreselleĢen dünyada yerini almaya çalıĢan
Türkiye‟de de Kamu Gözetim Kurulu uluslararası muhasebe finansal raporlama
standartlarını Türkçeye çevirmiĢ ve TMS/TFRS olarak yayımlamıĢtır. Yeni
standardizasyon, küresel ekonomi piyasalarının ayrılmaz parçaları olan borsaya
açık Ģirketler ile mali Ģirketlerde (bankalar, sigortalar vb.) ilk uygulama olanağı
bulmuĢ olup, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)‟nu hayata geçirilmesiyle daha
geniĢ ticari kesimlere ulaĢarak geliĢmeye baĢlamıĢtır. Benzer Ģekilde, 1989
yılında 3568 sayılı yasa ile muhasebe mesleği özel statüye kavuĢmuĢ ve
muhasebe ilkelerin de tek düzeni gerçekleĢtirmek amacıyla 1994 yılında
TMUDESK teĢkil edilmiĢtir (Yılmaz, 2007: 142-143).
Türkiye‟de gerçekleĢtirilen kiralama iĢlemleri ile ilgili kiraya veren ve kiracı
tarafından uygulanması gereken muhasebe politikalarını belirlemek am acıyla
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bazı standartlar yürürlükte bulunmaktadır. Tezin bu bölümünde, TMS, TFRS ve
BOBĠ FRS baĢlıkları üzerinde durulmuĢ olup; aynı zamanda TMS ve TFRS
arasında karĢılaĢtırma yapılmıĢtır.
2.1 Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
Muhasebe, esas olarak bir tür bilgi sistemidir. Bu yönüyle kullanıcılar için gerekli
olan finansal bilgileri sunmaktadır. Finansal bilgi sunumu ise mali tablolar ile
gerçekleĢtirilmektedir. Muhasebe teorisi ve uygulamalarına esas teĢkil eden üç unsur
sırasıyla; ilkeler temel kavramlar,standartlar ve politikalardır (ġekil 2.2) (Aydoğan,
2007: s. 4).

Şekil 2,2. Muhasebe ve denetim standartları hiyerarĢisi
Kaynak:(Aydoğan, 2007: s. 4)

Dünyada yaĢanan bu geliĢmelere paralel olarak, Türkiye‟de de Ģeffaf, uluslararası
mali dili ortak Ģekilde konuĢacak, karĢılaĢtırmaya olanak sağlayacak ve doğru
bilgiler sunacak mali tablolaların hazırlanması ihtiyacı görülmüĢtür. Bu bağlamda,
mali tablolaların istenilen kalitede sunumu için uluslararası bir muhasebeleĢtirme
gereği ortaya çıkmıĢtır. Avrupa Birliği (AB)‟ne giriĢ sürecinin de önemli etkisinin
olduğu süreç boyunca, Türkiye‟de Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının
benimsenmesi

için

itici

ve

zorlayıcı

faktörler

geliĢmiĢtir.

Bu

amaçla,

15.12.1999/4487 sayılı Kanun ile 2499 sayılı SPK‟nun Ek 1. maddesi ile
TMSKkurulmuĢ ve 2002 yılı Mart ayı baĢında faaliyete geçmiĢtir (TSB, 2019).
Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)‟nun hazırladığı ve 19.09.2018/30540 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına
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ĠliĢkin Kurul Kararı”‟na göre, bu

kapsamdaki

iĢletmelerin

finansal

tablolarıhazırlamada esas almaları gereken kurallar TMS‟de belirlenmiĢtir (ġekil 2.3)
(MuhasebeWeb, 2018).

Şekil 2,3: Türkiye’de geçerli olan finansal raporlama standardı
Kaynak:(Muhasebe Web, 2018)

TMS standart sayısı ve envanteri Çizelge 2.1‟de gösterilmiĢtir. Buna göre;
31.12.2016 tarihi itibariyle TMS kapsamında yürülükte olan standart sayısı 28 adettir
(Çizelge 2.1) (KGK, 2017b).
Çizelge 2.1: TMS standart sayısı ve envanteri
Finansal Raporlamaya ĠlĢikin Kavramsal Çerçeve

1

Yayımlanan TMS

28

Yayımlanan TFRS

16

Yayımlanan Yorum (TMS / TFRS)

25

Resmi Gazetede yayımlanmak üzere gönderilenler

1

Kaynak:KGK, 2017b.

Türkiye‟de finansal tablolarını TMS‟ye bağlı olarak hazırlayan iĢletme sayısı
dağılımı 01.09.2016 tarihi itibariyle Çizelge 2.2‟de sunulmuĢtur (KGK, 2017c).
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Çizelge 2.2: Türkiye‟de finansal tablolarını TMS‟ye bağlı olarak hazırlayan iĢletme
sayısı dağılımı
İşletme türü

Sayı (n)

%

Zorunlu Olarak TMS Uygulayan ĠĢletmeler

1529

51,3

SPK'nın düzenleme ve denetimine tabi iĢletmeler

1210

40,6

BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabi iĢletmeler

184

6,2

Sigortacılık Kanunu ile Faaliyet Gösteren ĠĢletmeler

60

2,0

2983

100,0

Toplam
Kaynak: KGK, 2017c.

Türkiye Muhasebe Standartları; birbirlerinden farklı ve özel alanlar için 1, 2, 7, 8, 10,
12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41
standart numaraları ile yürürlüktedir. Bu standartlar arasında, tezin konu bağlığı ile
uyumlu ve ilgili olan “Kiralama ĠĢlemleri”‟ne dair standart TMS 17 kodu ile;
kiralama iĢlemlerine iliĢkin kiraya verene ve kiracı tarafından uygulanması gereken
muhasebe politikalarını ve yapılacak açıklamaları belirlemektir (KGK, 2017a; TMS,
2017: s. 2).
TMS‟nin yerine getiren iĢletmeler ve kuruluĢlardan gelen talepler ve/veyaKamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK) tarafından belirlenen hususların
değerlendirilmesi neticesinde, TMS‟nın uygulanmasına dönük “Ġlke Kararları”
alınmakta ve paylaĢılmaktadır. Ġlke Kararları, esas olarak yeni yaptırımlar ya da
kurallar getirmekten daha çok mevcut kuralların iĢletilmesinde tezahür eden
sorunların aĢılmasından rehber niteliğindedir. KGK‟nın yapacağı düzenlemeler
TMS‟nin cüz'ü olarak kabul edilldiği için, alınan Ġlke Kararlarının kuruluĢlar ve
iĢletmeler tarafından yerine getirilmesi mecburidir (KGK, 2017d).
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2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
Finansal raporlama, finansal raporu hazırlayan ve sunan taraf ile raporu teslim alan
ya da kullanan tarafları içeren çok boyutlu bir tür mesaj iletme sürecidir. Muhasebe
ve finansal raporlama geliĢen dünya piyasalarının en önemli unsurlarındandır.
Finansal raporların baĢlıca amacı; kiĢilerin ilgilendikleri veya irtibatta oldukları
kuruluĢ hakkında doğru ve güvenilir ekonomik veriler almasına uygun bilgileri
sağlamaktır. Bu sebeple, bir finansal raporun;

anlaĢılabilir, geçmiĢ durumu

değerlendirmeye fırsat veren, gelecek öngörüleri yapılmasını sağlayan ve
gerekliliklere uygun biçimde nitelikleri olması gerekmektedir (Akdoğan, 2006, s.2).
Uluslararası seviyede gerçekleĢen ekonomik iliĢkiler ve geliĢmeler kaynaklı sorunlar,
muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları açısından da bazı sıkıntılara yol
açmıĢtır. Devletlerin birbirlerinden farklı ve kendilerine özgü ekonomik sistemleri,
kültürel farklılıkların iĢ yapıĢ biçimlerine yansıması, kuruluĢların değiĢik ortaklık ve
iĢbirliği yaklaĢımları, hukuki düzenlemeler, sermayedarların durumu, devlet kaynaklı
düzenlemeler ve yapısal değiĢiklikler, meslek örgütleri ve örgütlenme biçimleri gibi
farklılıklar sorunların temel kaynağını oluĢturmuĢtur. Bu bağlamda, TMS‟lerde
gerçekleĢtirilen standardizasyon ve geliĢtirmeler, finansal raporlama standartlarına da
yansımıĢtır (Çankaya ve Dinç, 2012: s. ).
Türkiye, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları setinin oluĢturulması
sayesinde muhasebeleĢtirmede evrensel kalite yönünde adımlar atmıĢtır. Bu
avantajları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz (Finansal Eksen, 2018):


Farklı muhasebe uygulamalarından doğan ek mali külfetlerin kalkması,



YurtdıĢında iĢtirakleri ve/veya ortaklığı olan kuruluĢlar için konsolide
finansal tablo düzeltme ihtiyacının ortadan kalkması,



Evrensel ve kaliteli bir muhasebe standartları setinin oluĢması,



Yatırımcılar ve borç veren taraflar için yüksek yatırım riskleri kaynaklı faiz
maliyetlerinin azalması,



Uluslararası para piyasalarından fon toplayan veya borçlanmak isteyen
kuruluĢların mali tablolarının ilgili ülke uygulamasına dönüĢtürülmesindeki
sıkıntıların azalması,



Çokuluslu firmalara mali tablolarının konsolide edebilme fırsatı tanınması,



Daha fazla ekonomik iĢbirliği geliĢtirilmesine olanak sağlaması.
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Bu bağlamda, UMSK tarafından ortaya standartlar, aralarında Türkiye‟de olmak
üzere

pek

çok

dünya

ülkesi

tarafından

ulusal

muhasebe

sistemlerine

bütünleĢtirilmiĢtir. Örneğin, AB üyesi yirmi yedi ülkenin borsaya kote Ģirketleri
ulusal uygulamalara uymak yerine, dünyada birçok ülke tarafından ulusal muhasebe
sistemine entegre Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun
mali tablolar hazırlamaktadırlar. Benzer Ģekilde, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika
kıtalarındaki çoğu ülke de UFRS‟ye entegre edilmiĢtir. Türkiye‟de muhasebe
standartları oluĢturma ve geliĢtirme hakkında çoklu bir muhasebe standardı sistemi
bulunduğu ifade etmek hatalı olmayacaktır. Aynı zamanda, mali tablo hazırlama,
sunumu ve raporlanması iĢlemlerinde de evrensel ortak bir finansal dil oluĢturma
yönünde ciddi ve pozitif adımlar atıldığını söylemek doğru olacaktır (ġekil 2.4)
(Terzi, 2009; s. 8; Karababa, 2018: s. 22).

Şekil 2.4 : UyumlaĢtırma süreci
Kaynak:(Aydoğan, 2007: s. 10)

TFRS 1, 2019 yılı Temmuz ayından geçerli olarak hesap dönemlerinde uygulanması
için hazırlanmıĢ ve 15/01/2019/30656 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürülüğe
girmiĢtir. Bu standardın amacı; TFRS‟lerin ilk defa uygulandığı mali tabloların
kapsadığı ara dönem finansal raporlarının Ģeffaf ve karĢılaĢtırılabilir olmasını
sağlamak, TRFS‟lere göre muhasebeleĢtirmeye uygun baĢlangıç yapmaya olanak
vermek, veri kalitesi bakımından yüksek ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu
standart, sözkonusu ara dönem finansal raporların her birisine uygulanmaktadır.
KuruluĢ, TFRS‟lere geçiĢ tarihi itibariyle, TFRS açılıĢ finansal durum tablosunu
oluĢturur ve sunar. TFRS açılıĢında ve TFRS‟lerin ilk uygulandıkları mali tablolarda
kullanılan muhasebe politikalarının birbirleriyle aynı olmaları gerekmektedir (KGK,
2017e).
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2.3 Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ
FRS)
BOBĠ FRS; kuruluĢların ihtiyaca ve gerçeğe uygun karĢılaĢtırılabilir bilgi sunması
amacıyla meydana getirilmiĢ 27 bölüm ve finansal tablolardan oluĢturulmuĢ finansal
raporlama standartlarıdır. BOBĠ FRS‟de bu bölümlere ek olarak dipnotlar için ayrı
bir bölüm olan 26. Bölüm de vardır. Bu standartlar sayesinde, AB düzenlemeleri ve
Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama ile uyumlu muhasebe standartlarına
ulaĢmak hedeflenmiĢtir. BOBĠ FRS‟de, genel olarak orta büyüklükte iĢletmeleriçin
maliyet tabanlı finansal raporlama öngörülmüĢ olup; daha büyük kuruluĢlar içinse ek
sorumluluklaryüklenmiĢtir (PWC Türkiye, 2019a).

Şekil 2.5: BOBĠ FRS‟lerde Amaçlanan
Kaynak:(PWC Türkiye, 2018)

BOBĠ FRS‟lerde Türkiye için geçerli olan ve amaçlanan finansal raporlamanın
çerçevesi ise ġekil 2.5‟de gösterilmiĢtir. Buna göre, bağımsız denetime tabi olan
Ģirketlerden TRFS‟leri uygulamak mecburiyeti olmayanlardan isteğe bağlı TRFS
veya BOBĠ FRS standartlarını yerine getirmeleri istenmektedir.
KGK tarafından bağımsız denetime tabi ancak TFRS uygulamayan kuruluĢların
bağımsız ve konsolide mali tablolarının hazırlanması esnasında yerine getirilmesi
mecburi standartlardır. BOBĠ FRS, 1 Ocak 2018 tarihi ve ertesi hesap dönemlerinde
yerine getirilmek için hayata geçirilmiĢtir (PWC Türkiye, 2019a).
BOBĠ FRS‟yi uygulaması gereken Ģirketlerbağımsız denetime tabidir. Bu tip
Ģirketler, orta veya büyük olup, orta segmentte 3850 Ģirket bulunurken, büyük
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segmentte ise 2500 Ģirket faaliyet göstermektedir. Bu Ģirketlerin aktif toplamları;
büyükler için 75 milyon TL, satıĢlar 150 milyon TL ve çalıĢan kiĢi 250‟dir. Diğer
taraftan, orta Ģirketler içinse aktif toplamı 35-75 milyon TL, satıĢ hasılatı 70-150
milyon TL ve çalıĢan sayısı ise 175-250 kiĢi arasında değiĢmektedir. BOBĠ FRS
uygulayan kuruluĢlar ġekil 2.6‟da gösterilmiĢtir.

Şekil 2.6 : BOBĠ FRS Uygulayacak ġirketler
Kaynak: PWC Türkiye, 2018

BOBĠ FRS ve TFRS arasındaki karĢılaĢtırmalar ise ġekil 2.7‟de gösterilmiĢtir. Buna
göre, her iki standart ve bunlara göre hazırlanan finansal tablolar birbirleriyle
uyumludur. BOBĠ FRS‟de diğer kapsamlı gelir tablosu sunulmazken, TFRS‟de
sunulmaktadır. TFRS yaklaĢımında kar veya zarar tablosu giderlerin fonksiyon veya
niteliklerine göre verilirken, BOBĠ FRS‟de fonksiyonu esas alınır. Nakit akıĢ
tablosunun sunumunda ise, BOBĠ FRS‟de nakit akıĢları sınıflandırılarak verilirken,
TFRS‟de ise BOBĠ FRS ile uyumlu Ģekilde sınıflandırılarak sunulmaktadır. Her iki
standart yaklaĢımda, dipnotlar mevcuttur. Ancak, BOBĠ FRS‟de dipnotlar ayrı bir
bölüm (26.Bölüm) olarak paylaĢılırken, TFRS‟de her bölümün içinde açıklamalarda
yer bulmaktadır (PWC Türkiye, 2019a).
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Şekil 2.7 : BOBĠ FRS ve TFRS karĢılaĢtırması
Kaynak: PWC Türkiye, 2018

27 Bölüm ve Finansal Tablolar ile Tanımları içeren 9 Ek‟ ten oluĢan BOBĠ FRS‟nin
detaylı içeriği BOBĠ FRS‟nin içeriği ise ġekil 2.8‟de gösterilmiĢtir (Bulut Deniz ve
Çukacı, 2018: s. 156).
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Şekil 2.8 : BOBĠ FRS içeriği
Kaynak: Bulut Deniz ve Çukacı, 2018: s. 156
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3. FİNANSAL KİRALAMA TANIMI VE TÜRLERİ
Finansal kiralama (Leasing) dünyada ilk defa resmi olarak 1952 yılında ABD San
Francisco Ģehrinde 20.000 dolar sermaye ile kurulan “United States Leasing
Corporation” ile yapılmaya baĢlanmıĢtır. 1952-1962 döneminde ise Avrupa‟ya
yayılan finansal kiralama uygulamalarının liderliği yine ABD‟li Ģirketler yapmıĢtır.
Hızlı geliĢme gösteren finansal kiralama Ģirketlerinin karĢılaĢtıkları sıkıntıların
aĢılabilmesi için, 1972 yılında Belçika‟nın baĢkenti Brüksel‟de 15 ülkenin
oluĢturdukları Avrupa Leasing Birliği (LEASEUROPE) kurulmuĢtur. Türkiye‟de
günümüzde bu birliğin üyesi olan 33 ülkeden birisidir (Özsoy Horzum, 2018: s.2-4).
Finansal Kiralama, Türkiye‟de ilk defa 28.06.1985/3226 Sayılı Finansal Kiralama
Kanunu ile hayatımıza girmiĢtir. Ġlerleyen dönemde ise, 19.10.2005/5411 sayılı
Bankacılık Kanunu‟nun ile yetki BDDK‟ya verilmiĢtir. Piyasalarda görülen
değiĢiklikler ve hasıl olan gereksinimler doğrultusunda BDDK tarafından hazırlanan,
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanun Tasarısı Taslağı,
28.04.2009 TMMM‟ne gönderilmiĢ, taslak TBMM‟de 21.11.2012 tarihinde kabul
edilerek 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansmanġirketleri Kanunu
adıyla yürürlüğe geçirilmiĢtir (KırmızıtaĢ, 2016: s. 1-2).
BDDK‟na göre, Türkiye‟de faal olan toplam 24 finansal kiralama Ģirketi
bulunmaktadır. Faaliyet izni iptal edilen leasing Ģirketi sayısı ise 60‟dır. Türkiye
Finansal Kiralama Sektörü 2018 yılı sonu itibarıyla sektörün toplam aktif büyüklüğü
68,5 milyar TL ve net leasing alacağı 60 milyar TL‟dir. Finansal kiralama
sektöründeki kuruluĢların 16‟sı banka iĢtirakidir ve tüm sektörün toplam aktiflerinin
%95‟ini kontrol etmektedirler (Turkrating, 2019).
Finansal kiralama sektörünün geliĢmiĢ ülkelerde payı %25 iken, bu oran Türkiye‟de
henüz %5,5 seviyesinde seyretmektedir. Finansal kiralama pazarı içinde en büyük
pay gayrimenkul finansal kiralama modeli olan “sat-geri kirala” olmaktadır. Sat ve
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Geri Kirala kısaca; Ģirketlerin aktiflerindeki binaları finansal kiralama Ģirketine satıp
tekrar kiralanması iĢlemidir (MĠB Dergisi, 2018).
Tezin bu bölümünde, finansal kiralama, tanımları ve türleri üzerinde durulmuĢtur.
3.1 Finansal Kiralamanın Tanımı
Finansal kiralama; fabrika ve ofis binaları, üretim ekipmanları, iĢ ve inĢaat
makineleri, kara, deniz ve hava ulaĢımı taĢıtları gibi farklı yatırım mallarının
edinilmesi amaçlı kullanılan orta ve uzun vadeli yatırım kredisi olarak
tanımlanmaktadır. Bu tür kredinin en belirleyici niteliği, kiralama süresince malın
hukuki sahibinin kredi kullandıran finansal kiralama Ģirketine ait olması, diğer
taraftan kiralama konusu malın taĢıdığı riskler ve faydalarının ise kiralayana ait
olmasıdır(FKB, 2019).
Bir tür finansman yöntemi olan leasing (finansal kiralama) yatırım mallarınıdirekt
satın almak yerine, kiralayarak kullanma olanağı sağlamakta; bu sayede iĢletmelerin
sermayelerini diğer bekleyen önemli gereksinimlerini karĢılamalarını mümkün
kılmaktadır. ĠĢletmeler, finansal kiralama ile iĢ verimliliklerini ve karlılıklarını
artırabilmektedir. Finansal kiralama yönteminde, satın alınacak malı kiracı
belirlemektedir. Kiralama süresince, sözleĢmeye uygun kira bedelini ödeyen
kiralayana

sözleĢme

bitiminde

malın

mülkiyeti

sembolik

bir

bedel

ile

devredilmektedir (QNB Finansleasing, 2017).
TMS 17 ise, finansal kiralamayı; bir varlığa sahip olmaktan doğan her türlü risk ve
faydaların devredildiği bir sözleĢme olarak tanımlamaktadır. TMS 17 „ye göre,
finansal kiralama Ģeklinde bir kiralama olması için gereken kıstasların olması ve bu
kıstaslardan en az birisinin varlığı Ģart koĢulmaktadır. Bu kıstasları Ģu Ģekilde
sıralayabiliriz (Tepegöz, 2018: s. 34-35):


SözleĢmede, kiralanan varlığın sahipliğinin sözleĢme bitiminden hemen önce
ya da sözleĢmenin sonunda kiralayana geçeceğinin öngörülmesi,



Kiracının, sözleĢmenin baĢlangıcı itibariyle kiraladığı varlığın sözleĢme
sonunda kendisine değerinden daha az bir bedelle satınalma opsiyonu
verileceğini bilmesi,



Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralayana geçmeyecek olsa dahi, kiralama
süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün çoğunu kapsıyor olması,
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SözleĢmenin

baĢlangıcı

itibariyle, minimum

kira ödemelerinin

reel

değerlerinin kiralanan varlığın gerçek değerine uygunluk taĢıması,


Kiralanan varlığın, yalnızca kiralayan tarafından kullanılabilecek özel bir
yapıda olması.

Finansal kiralama sözleĢmesi Ģekle ve tescile tabi bir sözleĢmedir. Bu bakımdan
noter tarafından yapılması gerekmektedir. Buna göre, taĢınır mala ait sözleĢme
kiracının ikametinin olduğu yerdeki noterde özel sicile, taĢınmaza ait sözleĢme
taĢınmazın bulunduğu tapu kütüğüne, gemilere ait sözleĢme gemi siciline,
yurtdıĢındaki kiralayanın yapacağı sözleĢme ise ilgili Bakanlık‟a tescil ettirilir. Fikri
ve sınai haklar, patent hakları, yazılımlar, hammadde ve yarı ürün olma niteliği
taĢıyan varlıklar finansal kiralama sözleĢmelerine dahil değildir (Özsoy Horzum,
2018: s.10-17).
Özetle, finansal kiralama; kiracının kiralamak istediği varlığı üreten üreticisine ulaĢıp
anlaĢmaya varması, anlaĢmanın ardından finansal kiralama Ģirketine baĢvurarak kredi
talep etmesi, kredi talebinin finansal kiralama Ģirketi tarafından değerlendirilmesi ve
uygun bulunması durumunda koĢullarının belirlenmesi, üretici iĢletmenin bu
koĢulları kabul etmesi ve finansal kiralama sözleĢmesinin imzalanması ile ödeme
aĢamasına gelindiğinde ödeme için finansal kiralama Ģirketinin devreye girmesidir.
3.2 Finansal Kiralama Tarafları
Bir finansal kiralama iĢleminde baĢlıca üç taraf bulunmaktadır. Bu tarafları sırasıyla
Ģu Ģekilde listeleyebiliriz (Tepegöz, 2018: s. 36):


Finansal kiralama Ģirketi: Finansal kiralama Ģirketi, kiralanacak varlığın
satıcıdan alınması ve kiralamak isteyene kiralanması iĢlemini gerçekleĢtiren
iĢletmedir. Her ne kadar kiralanacak olan varlık kiralayan tarafından seçilmiĢ
olmakla birlikte, kiralama iĢlemini gerçekleĢtiren finansal kiralama Ģirketi
olmaktadır.



Satıcı: Kiralamaya konu olan varlığı üreten veya imal eden iĢletmedir.



Kiracı: Kiralamaya konu olan varlığa gerek duyan, bu varlığı direkt satın
almak yerine, finansal kiralama Ģirketinden kiralama yoluyla tedarik eden
kurum, kuruluĢ veya iĢletmedir.
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3.3 Finansal Kiralama Türleri
Kiralama; finansal ve faaliyet kiralaması biçiminde iki alt sınıfa ayrılmaktadır.
Finansal kiralama; kiralanan varlığın mülkiyetinin ve her türlü risk ve faydalarının
devredilmesidir. Bir diğer ifadeyle, kiralayan varlığın ekonomik

kiralayana

bakımından tüm kontrolünü elinde tutmaktadır. Diğer taraftan, faaliyet kiralaması
modelinde

ise,

ekonomik

kontrol

kiralayanın

eline

önemli

ölçüde

devredilmemektedir (Özsoy Horzum, 2018: s. 18).
3.3.1 Faaliyet Kiralaması Tanımı
Faaliyet kiralaması ya da bilinen diğer adlarıyla kısa süreli leasing, günlükiĢlem
leasingi

veya iĢletme kiralaması, kiralanan varlığın kullanım hakkının finansal

kiralamaya göre daha kısa tutulduğu bir uygulamadır. Bu kiralama türünde, varlığın
sahipliği ve diğer riskler ile bakım masrafları kiralayana aittir. Ancak, kiracı da
belirli bir kira bedeli ödemek durumundadır. Faaliyet kiralaması yaklaĢımı bir açıdan
daha çok kiracıyı korumayı öne çıkaran bir anlayıĢtır. Asgari sözleĢme süresinin
olmadığı faaliyet kiralamasında, sürenin kısalığından ötürü finansman amacı
bulunmamaktadır. Aynı

zamanda, finansal kiralamanın tam tersi Ģekilde

sözleĢmenin fesih olanağı mevcuttur. DeğiĢtirilebilir keasing özelliği olması da
faaliyet kiralamasının avantajlarındandır (Özsoy Horzum, 2018: s. 19).
Kiralama iĢlemeleri standardı, kiralamaları daha anlaĢılır bir Ģekilde sınıflandırmakta
olup, kiralama iĢlemlerini ikiye ayırmıĢ ve bu iki kiralama türü arasındaki farkları
aĢağıdaki Ģekilde açıklamıĢtır;
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Şekil 3,1: Kiralamaların Sınıflandırılması
Kaynak: Gönen ve Akça, 2014: s. 76

Finansal kiralamayı faaliyet kiralaması ile bazı diğer uygulamalardan ayıran baĢlıca
nitelikleri Ģulardır: Daha çok ekipman (makine ve teçhizat) odaklı olmak,
sözleĢmesinde bakım ve onarım içermemek, sözleĢmenin orta veya uzun vadeli
olması ile kiralanan ekipmanların genellikle ilk kiralama döneminde amortismana
tabi tutulmasıdır. Kiralamaların sınıflandırılması, finansal kiralama ve faaliyet
kiralaması arasında baĢlıca farklılıklar ġekil 3.1‟de gösterilmiĢtir.
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Şekil 3,2: TMS 17‟ye göre kiralama ĠĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesi
Kaynak : Gönen ve Akça, 2014: s.80

TMS 17‟ye göre, finansal ve faaliyet kiralamalarının muhasebeleĢtirilmesi kiraya
veren ve kiracı açısından ayrı olmaktadır. Finansal kiralama modelinde, kiraya veren
alacak olarak, kiracı ise duran varlık olarak muhasebeleĢtirirken; faaliyet
kiralamasında, kiraya veren duran varlık ve kiracı ise kira ödemesi olarak
uygulamaktadır. TMS 17‟ye göre kiralama ĠĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesi ġekil
3.2‟de gösterilmiĢtir.
3.3.2 Faaliyet kiralamasının EBITDA ve Amortismana etkisi
1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olan ve yürülüğe giren Yeni Kiralamalar Standardı
TFRS 16 standartı; kiracı açısından faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımını
ortadan kaldırmıĢtır. Buna göre, kiralama sözleĢmesinin kapsadığı kiralanan varlığın
kiralama bedelleri bilançoya kaydedilmektedir. TRFS 16, kiralanan varlığı “kullanım
hakkı varlığı “ ya da“sabit kıymet” olarak mali tabloya almıĢ ve iĢletmenin bir
bakıma toplam varlıkları artmıĢtır. Kiralama sözleĢmesinden kaynaklanan borçların
raporlama tarihindeki indirgenmiĢ tutarı da yükümlülük olarak kaydedilmekte; bu
Ģekilde bilançodaki finansal yükümlülükler artmaktadır. Finansal borçların artĢının
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net borçlanma oranını (borçlar/özkaynak) olumsuz etkileyeceğini söylemek hatalı
olmayacaktır. Diğer taraftan, sözleĢme süresince küçülen varlık, özkaynakları da
olumsuz etkilemektedir.

TFRS 16 standartı, gelir tablosunda kiralama iĢlemini

varlığın amortisman değeri ve kiralama yükümlülüğünün faiz gideri olarak iki ayrı
kalem Ģeklinde yazmaktadır. Buna göre,yeni ve eski kiralamalar standartlarına göre
gelir tablosuna yazılan giderler toplamı aynı olmamaktadır. SözleĢmenin baĢlarında
amortisman ve faiz gideri toplam tutarı, doğrusal gider olarak hesaplanan eski
kiralama giderine göre daha yüksekken, sözleĢmenin ilerleyen dönemlerinde çok
daha az olarak gerçekleĢmektedir. Eski standartta aylık ödenen kira bedelleri faaliyet
gideri olarak sınıflandırılmaktaydı. Bu sebeple EBITDA‟ya dahil edilirdi. Ancak,
yeni standarta göre, artık bu gider EBITDA‟ya dahil olmayıp, EBITDA tutarı ve faiz
gideri öncesi hesaplanan faaliyet karı daha yüksek olmaktadır (Nalbantoğlu ve Biçer,
2018; PWC Türkiye, 2019b).
3.4 Finansal Kiralama Nasıl Yapılır?
Bir finansal kiralama (leasing) iĢlemini gerçekleĢtirmek için izlenmesi gereken
adımları Ģu Ģekilde sıralanabilir (Haliç Leasing, 2017)


Kiracı, kiralayacağı ekipmanı hangi üreticiden/tedarikçiden alacağına karar
verir,



Ekipmanın proforma faturasını finansal kiralama Ģirketine teslim eder ve
ödeme planının sunulmasını bekler,



Ödeme planını uygun bulursa, finansal kiralama Ģirketinin iĢletmesini
ziyaretini ve detayların görülmesi aĢamasına geçilir,



Tarafların mutabık kalması durumunda finansal sözleĢme imzalanır,



Finansal kiralama Ģirketi, ekipmanın satıcısı ile irtibata geçer, koĢullarda
anlaĢma sağlanırsa, ekipman satın alınır ve kiracıya teslim edilir.



Ekipmanın satınalma bedeli finansal kiralama Ģirketi tarafından satıcıya
ödenir. Kiracı, finansal kiralama Ģirketine düzenli ödemeler yapar.



SözleĢmenin bitimine yakın ya da sözleĢme sonlandıktan sonra, kiracı
finansal kiralama Ģirketine sembolik bir ödeme yaparak ekipmana sahip olur.
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Şekil 3.3 : Örnek bir finansal kiralama ödeme planı
Kaynak : Garanti BBVA, 2019

Finansal kiralama (Leasing) hesaplama aracıyla bir iĢletmenin ihtiyacına en uygun
hesaplanmıĢ ödeme planını ġekil 3.3‟de gösterilmiĢtir (Garanti BBVA, 2019);
3.5 Finansal Kiralamaya Konu Olabilen Unsurlar
Finansal kiralama modeli ile kiralama yapılabilecek olan unsurlar aĢağıda
listelenmiĢtir (FKB, 2019):


Medikal ve tıbbi aletler-cihazlar, bilgisayarları ve her türlü bilgi iĢlem
üniteleri



ĠletiĢim ve haberleĢme santrallari ve donanımları



Enerji iĢletmeleri



Kara ve hava nakil-taĢıma nakil araçları



Deniz taĢıtları (Kuru yük gemileri, tankerler ve diğerleri)



ĠnĢaat makineleri (Vinçler, iĢ makinaları ve diğerleri)



Matbaa ve basım ekipmanları



Her türlü üretim makineleri ve tezgahları



Tekstil makineleri



Komple endüstriyel tesisler
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Komple sağlık tesisleri (hastane, otel ve büro ekipmanları)



Gayrimenkul

3.6 Finansal Kiralamada Teminatlar
Temelinde bir malın kiralanması yoluyla kullanımı olsada finansal kiralama ya da
diğer adıyla leasing bir tür kredilendirme iĢlemidir. Bu sebeple, finansal kiralama
iĢlemi gerçekleĢtirmek isteyen kiracıdan kuruluĢ tarafından bir ön inceleme
yapıldıktan sonra aĢağıda listelenmiĢ olan teminatlar eldeedilebilir (ĠĢ Leasing,
2019):


Ortaklarının kefaleti



Diğer bir iĢletme ya da kiĢinin kefaleti



Teminat mektubu



Senet



Menkul kıymet rehin alma veya mevduata blokaj koyma



Gayrimenkul ipoteği



Gerçek müĢteri çeki



Diğerleri (depozito, peĢinat, geri alım sözleĢmesi -buy back- vb.)

3.7 Finansal Kiralamanın Avantajları ve Dezavantajları
Finansal kiralama iĢleminin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu finansal
modelin baĢlıca avantajları ve dezavantajları aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz
(Ünalan, 2016):
Avantajları


Ġstenilen varlığa daha hızlı sahip olunmasını sağlar,



Faiz ve kur gibi bazı risklerin önüne geçilmiĢ olur,



%100 finansman sağlanır,



Banka kredilerine göre daha az teminat gerektirir,



KDV avantajı getirir



Kiralanan varlığının mülkiyeti değil kullanımı sağlandığı için kiracı açısından
riski azaltır,



Ġstenilen

makine,

teçhizat

ve

getirilemesini sağlar.
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donanımların

yurtdıĢından

kolaylıkla

Dezavantajları


Kiralanan varlık üzerinde bir değiĢiklik yapılmak istenirse, önce finansal
kiralama kuruluĢundan izin alınır,



SözleĢme yabancı para üzerinden yapılırsa, kiracı için kur riski yaratabilir,



Kiracı, varlık üzerindeki amortismanla orantılı yeniden değerlendirme
seçeneğinden yararlanamaz. Bu hak finansal kiralama kuruluĢuna aittir.

Özetle, finansal kiralamanın türüne göre kiracı açısından avantajları daha fazladır.
3.8 Türkiye’de Kiralama İle İlgili Muhasebe Standartları
Türkiye‟de finansal kiralama iĢlemleri ile ilgili olan muhasebe standartlarını
yayımlamaya yetkili olan tek yasal kurum KGK‟dır. KGK, mali tablolarda saydamlık
ve karĢılaĢtırılabilirliği yerine getirmek için ulusal standartları UMSK tarafından
yayımlanan standartlar ile uyumlu hale getirmektedir. Türkiye‟de TMS 17 Kiralama
ĠĢlemleri Standardı 2005 yılı Aralık ayı sonundan geçerli hesap dönemlerinde
uygulanmak için 24 ġubat 2006/26090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
resmileĢmiĢtir. Bu standart, UMS 17 No‟lu Standarttan Türkçe‟ye çevrilmiĢ olup;
TMSK tarafından 21 No‟lu Tebliğ ile açıklamıĢtır. KGK, UMSK tarafından 2016
yılında yayımlanmıĢ olan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni finansal
kiralama standardı TRFS 16 Kiralamalar Standartını hayata geçirmiĢtir. TRFS 16
standartı, 2019 yıl hesap dönemlerinde uygulansı kuralıyla 16 Nisan 2018/29826
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak resmileĢmiĢtir (Akdoğan, 2019: s. 19).
Tezin bu bölümünde TMS17 ve TRFS 16 muhasebeleĢtirme standartları üzerinde
durulmuĢtur.
3.8.1 TMS 17
TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri Standartı, 31 Aralık 2005 tarihinden geçerli olmak
kaydıyla 24/02/2006/26090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girmiĢtir.
Bu standart, UFRS olan değiĢikliklere bağlı olarak sırasıyla 2007 yılında bir defa,
2008 yılında iki defa ve son olareak 2009 yılında bir defa olmak üzere 54, 71, 84 ve
156 numaralı tebliğler ile güncellenmiĢtir. 71 numaralı tebliğdeki değiĢiklik TMS 1
ve 54, 84 ve 156 numaralı tebliğlerde yapılan değiĢiklikler ise TMS 17 tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir. TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri Standartının amacı; finansal
kiralama iĢlemlerine iliĢkin kiracı ve kiraya veren tarafından yerine getirilmesi
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gerekli olan muhasebeleĢtirme iĢlemlerini ve istenen açıklamaları belirlemektir
(KGK, 2017f).
TMS 17, kiralama iĢleminin hukuki yönü yanında aynı zamanda özüne de bakan bir
standarttır. Bu standart, dönem sonunda mali tablolarda finansal kiralamaya iliĢkin
açıklamalara yer vermektedir. Bu açıklamaları aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz
(Akdoğan, 2019: s.21);


Kiralanan her bir varlık için dönem sonunda net defter değeri,



Raporlama dönemi sonu itibariyle, gelecek minimum kira ödemeleri
toplamı ile bugünkü değerlerinin birbirleri ile mutabakatı; ek olarak,
gelecekteki

minimum

kira

ödemelerinin

raporlama

dönemi

sonundatoplamları ile bugünkü değerlerinin 1 yıldan az ve fazla, 5
yıldanaz ve fazla olarak sınıflandırılması,


Ġlgili raporlama dönemi içinde gider Ģeklinde muhasebeleĢtirilen koĢullu
kira tutarları,



Ġptal edilemeyen kiralama Ģeklinde yapılan alt kiralamalardan beklenen
minimum kiraödemeleri toplamı.



Diğer önemli kiralama iĢlemlerine iliĢkin nitelikler.

Şekil 3.4: TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri Standardı
Kaynak : KGK, 2017
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TMS 17; petrol, maden ve doğal gaz, sinema filmi, oyunlar, el yazıları patentler gibi
doğal kaynaklar ile hak ve ürünler dıĢında kalan varlıklar için uygulanmıĢtır. Bu
standart, aynı zamanda,

yatırım amaçlı gayrimenkuller, faaliyet

kiralama

çerçevesinde kiraya verenlerin yatırım amaçlı gayrimenkulleri, finansal kiralama
çerçevesinde kiracılarıın ellerinde tuttukları canlı varlıklar ile canlı varlıkların
ölçülmesinde uygulanmamaktadır. Ek olarak, TMS 17, sözleĢme taraflarından birinin
diğerine

sözleĢme

konusu

varlığın

kullanım

hakkını

aktarmadığı

hizmet

sözleĢmelerini de kapsamamaktadır (Köksal ve Beller, 2013: s. 153).
TMS 17‟de finansal kiralama kapsamı içinde değerlendirilen Ģartları Ģu Ģekilde
sıralanabilir (TMS 17, md.10) (Parlak, 2018: s. 66-67);


Mülkiyet devri,



Ucuza satın alabilme hakkı,



Kiralama süresinin ekonomik ömrü dahil etmesi,



Kira ödemelerinin gerçek değerinde yapılması,



iralanan varlığın özel bir konumu olması

TMS 17 standardı, kiralama iĢlemlerinin önemli bölümünü mali tablo dıĢında
bırakmaktadır. Bu durum ise, mali tabloların anlamlı biçimde okunması ve
analizinde soruna yol açmıĢtır. Bu nedenle, UMSK beklentileri karĢılayan ve daha
fazla Ģeffaflık sağlayan yeni bir kiralama iĢlemleri muhasebeleĢtirme standartını
(TFRS 16) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olarak yayımlamıĢtır. (Kırlıoğlu
ve ÖztaĢ, 2015: s. 7).
3.8.2 TFRS 16
2012 yılı Kasım ayında (London School of Economics)' de yapılan bir konuĢmada
UMSK BaĢkanı; iĢletmelerin operasyonel kiralama iĢlemlerini bilançolarında
göstermemelerinin yüksek risk zemininde değerlendirilmesi gereken bir konu
olduğunu vurgulamıĢtır. Bu konuĢmadan yalnızca iki yıl sonra, 2014 yılı sonu
itibariyle halka açık olan ve UFRS ya da USGAAP raporlama yapan kuruluĢların
bilanço dıĢı risk pozisyonlarının 3 milyar doları aĢtığı görülmüĢtür. UMS 17‟ye ve
elbetteki TMS 17‟ye göre, finansal kiralamaya konu olan finansal kiralama
sözleĢmeleri ile varlıklara iliĢkin borçlar mali tabloda gösterilmekte ancak bilanço
dıĢında bırakılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, dünya ve Türkiye yeni bir kiralama
iĢlemleri standardına geçmiĢtir. Yeni standart URFS 16 ya da TRFS 16 ise, faaliyet
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kiralaması ve finansal kiralama ayrımını kaldırmıĢ ve tek bir kiralama modeli
getirmiĢtir. Bu modeli uygulayarak finansal kiralama yapan kuruluĢların mali
tablolarına aĢağıdaki etkileri yansıtmaları gerekmektedir (Deloitte, 2017):


Bir yılın üzerindeki kiralama sözleĢmelerinde kullanımı elde edilen varlık
ve kira yükümlülüklerin bilançoya dahil edilmesi (düĢük tutarlı varlıklar
hariç (kiĢisel bilgisayar gibi…)),



Kar ya da zarar tablosunda finansal kiralama yoluyla elde edilmiĢ varlığın
faiz ve amortisman maliyetlerinin birbirlerinden ayrıĢtırılması.

Şekil 3.5 : UMS 17 ve TMS 17 standartlarını değiĢime götüren sebepler
Kaynak : Harman ve Gülen, 2019.

UMS 17 ve dolayısıyla TMS 17 standartlarını URFS 16/TRFS 16 değiĢimini
gösteren faktörler ġekil 3.5‟de gösterilmiĢtir.
TRFS 16 standardının amacı; finansal kiralama iĢlemlerine dair bilgilerin kiracı ve
kiraya veren tarafından doğru, Ģeffaf, güvenilir ve analize uygunluk taĢıyacak Ģekilde
muhasebeleĢtirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, mali çizelgelerde ve dipnotlarda
kiralamaya ait bilgilerin mali tablo kullanıcıları için yeterli altyapıyı sağlayacağı
öngörülmüĢtür. TRFS 16; aĢağıda yer alan varlıklar haricinde, alt kiralama ile
varlıkların

kiralanması

içinde

olmak

uygulanmaktadır (Parlak, 2018: ss. 75-76):
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üzere

bütün

kiralama

iĢlemlerinde



Yenilenmesi veya geri kazanımı mümkün olmayan kaynaklar ve benzeri
kaynakların araĢtırılması ve kullanımına dair kiralamalar (petrol, maden,
doğal gaz gibi)



TMS 41 Tarımsal Faaliyetler kapsamındakicanlı varlıklara iliĢkin
kiralamalar,



TFRS

Yorum

12

Ġmtiyazlı

Hizmet

AnlaĢmaları

kapsamındaki

imtiyazlıhizmet anlaĢmaları,


TFRS

15

MüĢteri

SözleĢmelerinden

Hasılat

kapsamında

kiraya

verentarafından verilen fikri mülkiyet lisansları,


TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, kapsamındaki lisans
anlaĢmalarıçerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan sinema filmleri,
videokasetler,oyunlar, el yazmaları, patentler ve telif hakları gibi
unsurlara iliĢkin haklar.

Kiralamaya konu olan varlığın değerinin düĢük olduğu kiralamalar ile bir yıldan kısa
vadeli kiralama iĢlemleri yeni standardın sunduğu kolaylaĢtırıcı istisnai durumlar
arasındadır.
PWC Global‟ın yaptığı bir analizde, finansal kiralama muhasebeleĢtirmesi modelinde
yeni bir standardizasyona geçmenin arkasında yatan ve tüm dünyada finansal
kiralama iĢlemlerinin endüstri bazlı etki verileri ise ġekil 3.6‟de sunulmuĢtur.

Şekil 3.6: URFS 16/TRFS 16‟ya geçiĢin iĢletmelere endüstri bazlı etki verileri
Kaynak : Harman ve Gülen, 2019
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TRFS 16 standarı ile tüm finansal kiralamalar bilonçada muhasebeleĢmektedir.
Operasyonel kiralamalardan tüm kiralamalara geçiĢ ile TMS 17 ve TFRS 16
giderlerin karĢılaĢtırılmasına dair görseller ġekil 3.7‟da gösterilmiĢtir.

Şekil 3.7 : URFS 16/TRFS 16‟ya geçiĢin finansal boyutta sonuçları
Kaynak : Harman ve Gülen, 2019

Yeni sistemde kiralamaya konu varlıkların finansal kiralama sınıfına göre bilançoda
gösterimi ġekil 3.8‟da sunulmaktadır. Buna göre, yeni standart ile iĢletmelerin hem
finansal durum hem de kâr zarar tablolarında değiĢiklikler olmaktadır. Finansal
durum tablosu bakımından daha önce yer almayan faaliyet kiralamaları bilanço dıĢı
olmaktan çıkmakta, varlık ve yükümlülük olarak gösterilmektedir.

Şekil 3.8 : Finansal kiralama konu varlıkların bilançoda gösterimi
Kaynak : Harman ve Gülen, 2019
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3.8.2.1 Kiralama Tanımı
TRFS 16‟ya göre, bir finansal kiralama sözleĢmesinin baĢlangıcında, sözleĢmenin bir
kira sözleĢmesi veya kiralama iĢlemiiçeren bir sözleĢme olup olmadığının
belirlenmesi gereklidir. SözleĢme kapsamında kiralanacak varlığın kontrolünü belirli
bir zaman dilimi için karĢı tarafa geçiren sözleĢmeler, kiralama sözleĢmeleri olarak
tanımlanmaktadır. Kontrolün karĢı tarafa geçtiğinin tespiti için tanımlı zaman aralığı
içinde müĢterinin aĢağıda sıralanmıĢ haklara sahip olup olmama durumu
değerlendirilerek karar verilir (Parlak, 2019: s. 45);


Tanımlanan varlığın kullanımından doğacak her türlü ekonomik faydaları
elde etme hakkı ve bu hakkın sağlayacağı ekonomik faydaların tümünü
elde etmek (UFRS Paragraf B21-23)



Tanımlanan varlığın kullanımını tam yönetme hakkı (UFRS Paragraf
B24-30)

SözleĢmeye konu olan varlık sözleĢmede açık biçimde ifade edilir veya tanımlanır.
Finansal kiralama iĢlemi yapılan varlığın kullanımını kontrol hakkı ise, varlık
üzerindeki ekonomik faydalaların temini ile o varlığın kullanımının tam
yönetiminden doğmaktadır. TRFS 16 Standardı, bir iĢlemin „kiralama olup
olmadığının anlaĢılması‟ ile ilgili bazı açıklayıcı örnekler (IFRS16 Illustrative
Examples 1_2) sunmaktadır. Bu örneklerden ikisi ġekil 3.9 ve ġekil 3.10‟de
gösterilmiĢtir (Parlak, 2019: s. 50-52).
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Şekil 3.9 :IFRS16 IllustrativeExample 1
Kaynak : Parlak, 2019: s. 50-52
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Şekil 3.10: IFRS16 Illustratif ve Example 2
Kaynak : Parlak, 2019: s. 50-52

3.8.2.2 Kiracı
TRFS 16 standardında kiracı B13, B14, B15 ve B16 paragraflarında aĢağıda Ģekilde
tanımlanmıĢtır (KGK, 2019):


Kiracı, bir kiralama bileĢeni ile bir veya daha fazla ilave kiralama bileĢeni
veya kiralama niteliği taĢımayan bileĢen içeren bir sözleĢme için,
sözleĢmede yer alan bedeli, kiralama bileĢeninin nispi tek baĢına fiyatını
ve kiralama niteliği taĢımayan bileĢenlerin toplam tek baĢına fiyatını esas
alarak her bir kiralama bileĢenine dağıtır.



Kiralama bileĢenleri ve kiralama niteliği taĢımayan bileĢenlerin nispi tek
baĢına fiyatı, kiraya verenin veya benzer bir tedarikçinin ilgili bileĢen ya
da benzer bir bileĢen için iĢletmeye vereceği fiyat esas alınarak belirlenir.
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Gözlemlenebilir tek baĢına fiyata kolayca ulaĢılamaması durumunda
kiracı, gözlemlenebilir bilgilerin kullanımını azami seviyeye çıkararak tek
baĢına fiyatı tahmin eder.


KolaylaĢtırıcı bir uygulama olarak kiracı, dayanak varlık sınıfı bazında,
kiralama

niteliği

taĢımayan

bileĢenleri

kiralama

bileĢenlerinden

ayırmamayı, bunun yerine her bir kiralama bileĢenini ve onunla iliĢkili
kiralama niteliği taĢımayan bileĢenleri tek bir kiralama bileĢeni olarak
muhasebeleĢtirmeyi tercih edebilir. Kiracı, TFRS 9 Finansal Araçlar‟ın
4.3.3 paragrafında yer alan Ģartları karĢılayan saklı türev ürünler için bu
kolaylaĢtırıcı uygulamadan faydalanamaz.


Üçüncü maddede yer alan kolaylaĢtırıcı uygulamadan faydalanmaması
durumunda kiracı, kiralama niteliği taĢımayan bileĢenleri, yürürlükteki
diğer Standartları uygulayarak muhasebeleĢtirir.

3.8.2.3 Kiraya veren
TRFS 16 standardında kiraya veren B17 paragrafında Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır
(KGK, 2019):


Kiraya veren, bir kiralama bileĢeni ile bir veya daha fazla ilave kiralama
bileĢeni veya kiralama niteliği taĢımayan bileĢen içeren bir sözleĢme için,
sözleĢmede yer alan bedeli, TFRS 15‟in 73-90 paragraflarını uygulayarak
dağıtır.

3.8.3 Türkiye Muhasebeleştirme Standartları Karşılaştırması
Bağımsız denetime tâbi ve TMS/TFRS uygulamayan kuruluĢların finansal raporlama
çerçevesi olan BOBĠ FRS, KGK tarafından 29/07/2017 tarihli ve 30138 Sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanmıĢtır. KGK‟nın, 2014 yılında yayımladığı bir karara göre,
TMS/TFRS yalnızca KAYĠK için zorunlu tutulmuĢ olup; TMS/TFRS uygulamayan
kuruluĢların ise “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının
Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” ile birlikte uygulayarak mali
raporlama yapmaları gerekli tutulmuĢtur. Diğer taraftan, TMS/TFRS‟ler ile
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri birbirleriyle uyumlu olmadıklarından
dolayı, bağımsız denetimde mali tablolarının doğruluğunu belirlemek için
birbirlerinden farklı iki karĢılaĢtırma kıstası gerekliliği ve sakıncası olduğu fark
edilmiĢtir. Bu sebeple, KGK, 1/1/2018‟den sonraki hesap dönemlerinde uygulanmak
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üzere uluslararası standartlarda finansal raporlama çerçevesi olan BOBĠ FRS‟yi
KAYĠK‟ler

dıĢındaki

bağımsız

denetime

tâbi

tüm

Ģirketlerin

bağımsız

denetimlerinde ölçüt oluĢturması amacıyla yürülüğe geçirmiĢtir (Gücenme Gençoğlu,
2017: s. 2).
Kavramsal çerçeve ve finansal tabloların kapsamı açısından BOBĠ FRS ve
TMS/TFRS‟ler arasındaki baĢlıca farklılıkları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:


“SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
BOBĠ FRS‟de yer almamaktadır. Bu sebeple, kar zarar tablosunda
sürdürülen ve durdurulan faaliyet sonuçları ayrı rapor edilmezler.



BOBĠ FRS‟ye göre hazırlanan finansal taloda “kıdem tazminatı
karĢılıkları” kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde bulunmaktadır.



Büyük iĢletmeler, BOBĠ FRS‟ye göre ötelenmiĢ vergileri hesaplar ve
rapor ederler. Ancak, bu durum orta büyüklükteki iĢletmelerin ertelenmiĢ
vergileri

bireysel

finansal

tablolarında

raporlamasını

zorunlu

tutmamaktadır.


Kapsamlı gelir tablosuna BOBĠ FRS‟de yerverilmez.

TMS/TFRS‟de gerçeğe uygun değer kullanımı yaygın olmakla birlikte, BOBĠ
FRS‟de muhasebe uygulamalarında maliyet bedeli esas alınmıĢtır. BOBĠ FRS, ticari
karın belirlenmesinde TMS‟ye nispetle oldukça basit ve yalındır.
BOBĠ FRS, TMS/TFRS‟nin daha basitleĢtirilmiĢ Ģekli olduğu için, BOBĠ FRS‟de tek
bölüm altında toplanan bazı uygulamaların TMS/TFRS‟de farklı bölümler altında
olduğu görülmektedir. BOBĠ FRS‟de yer alan bölümlerin TMS‟deki hangi standart
ile ilgili olduğu, ġekil 2.8‟de sunulurken; BOBĠ FRS‟de yer almayan TMS/TFRS
düzenlemeleri ise ġekil 2.9‟da gösterilmiĢtir (Tunçez, 2018: s. 1020-1021).
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Şekil 3.11: BOBĠ FRS ve TMS benzerlikleri/iliĢkili bölümleri
Kaynak : Tunçez , 2018: s. 1020

Kiralama hususunda ise, geleneksel veya finansal kiralama açılarından, BOBĠ FRS
ile TMS 17‟nin birbirleriyle uyumlu oldukları görülmektedir.Kiralama türünün
(geleneksel ya da finansal) sınıflandırılmasında kullanılacak ölçütlere iliĢkin olarak
BOBĠ FRS ile TMS 17 örtüĢmekte olup; BOBĠ FRS‟nin TMS 17‟ye göre çok daha
somut kıstaslara yer verdiği görülmektedir (Doğan, 2017: ss.778-779).
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Şekil 3.12: BOBĠ FRS ve TMS farklılıkları olan bölümleri
Kaynak:Tunçez, 2018: s. 1021

TMS/TFRS ile mukayese edildiğinde, BOBĠ FRS‟de genel olarak daha
basitleĢtirilmiĢ muhasebe ilkelerinin olduğu görülmektedir. Özetle, BOBĠ
FRS‟nin uluslararası ölçütlerde kaliteli finansal raporlama sunmasında ve
bağımsız denetim yapılmasında kolaylık sağlamaktadır.
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4. YENİ TFRS 16’NIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ
KüreselleĢme ve gittikçe geliĢen dünya ekonomik iliĢkileri Ģirketleri ve yatırımcıları
farklı musasebeleĢtirme ve finansal raporlama sistemleri karĢı karĢıya bırakmıĢtır.
Özellikle uluslararası veya çok uluslu büyük Ģirketler açısından faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli muhasebe standartlarına uyum göstermek ve Ģirket merkezinin
olduğu kendi ülkesinin sistemine uyumunu sağlamak sıkıntılara yol açmıĢtır.
Muhasebe sistemleri ve finansal raporlama standartlarındaki farklılıklar, Ģirketlere
maliyet külfeti getirmekte ve mali tabloların karĢılaĢtırılmasını, buradan Ģeffaf
güvenilir ve etkili analize olanak veren verilerin elde edilmesini zorlaĢtırmıĢtır.
Bu sebeple, olabildiğince tek düze bir muhasebeleĢtirme standartına geçmenin iĢlem
maliyetlerini düĢürücü, ekonomik iletiĢimi güçlendirici, ticareti geliĢtirici pozitif
sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Ancak, küresel standart muhasebeleĢtirme ve
finansal tabloya geçmenin, farklı ülkelerden olan iĢletmelerin bilançolarına, gelir ve
gider tablolarına ve nakit akıĢ tablolarına nasıl etkileri olacağını çözümlemek, yeni
sistemlere geçiĢte karĢılaĢılacak sıkıntıları kolay aĢmak ve uyumu hızlı
gerçekleĢtirmek açısından önemi büyüktür. Böylece, iĢletmeler varlıklarını gerçek
değerine uygun ölçebilecek, net gelir ve net varlıkları ile finansal analiz kaynaklı
farklılıkları anlayabilecektir (Akgün, 2013: s. 11-23).
Yeni TFRS 16 standartına geçiĢin geleneksel muhasebeleĢtirme anlayıĢı ile
arasındaki farkların kavranmasının önemi büyüktür. Özellikle, finansal tabloların
hazırlanması, iki sistem arasında aynı iĢlemlerin nasıl kayda alındığının anlaĢılması
ve finansal tablolara göre hareket eden giriĢimciler, ticari kiĢiler ve piyasa
aktörlerinin

yanlıĢ

kararlar

almamaları

açısından

dikkatle

incelenmesi

gerekmektedir.
Eski sistem TMS 17‟ye göre, finansal kiralamaya konu olan varlık ve finansal
kiralama sözleĢmesine ait borçlar bilançoda gösterilmekte olup; faaliyet kiralaması
sözleĢmelerina ait varlık ve borçlar ise bilançoya dahil edilmemekteydi. Yeni sistem
TFRS 16 bu ayrımı ortadan tümüyle kaldırmıĢ olup; tek bir kiralama modeli
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getirmiĢtir. TFRS 16 modelini uygulayan iĢletmeler açısından finansal tablolarına
yansıyan bazı değiĢiklikler ve etkileri bulunmaktadır (Deloitte, 2017).
Nalbantoğlu ve Biçer (2018); yeni kiralama standardının finansal tablolara etkisinin
iki kiralama ayrımını ortadan kaldırmak olduğunu ifade etmiĢlerdir. Uzmanlara göre,
yeni standardın etkisi bilançolar ile de sınırlı kalmamıĢtır. Yüksek miktarlarda
bilanço dıĢı kiralama sözleĢmeleri yapan iĢletmelerin sözleĢme doğası giderlerinin
değiĢtiğini, kiralama yoluyla elde edilmiĢ haklara iliĢkin amortisman ve sözleĢmelere
iliĢkin faiz maliyetlerinin ayrıĢacağını belirtmiĢlerdir (ġekil 4.1).

Şekil 4.1: TFRS 16‟nın finansal durum tablosuna genel etkileri
Kaynak : KarataĢ, 2019: s. 24

Özetle, yeni kiralama standardı sayesinde finansal tabloların aktif büyüklükleri
yükümlülükleri, finansman giderleri, net borçluluk ve EBITDA artıĢ göstermiĢ; diğer
taraftan operasyonel giderler ise düĢmüĢtür.Tezin bu bölümünde, yeni TFRS 16
finansal kiralama muhasebeleĢtirme modelinin Ģirketler, iĢletmeler ve kuruluĢların
finansal tabloları (bilanço, gelir-gider ve nakit akıĢ tabloları) ve operasyonel ve ticari
etkileri üzerinde durulmuĢtur..
4.1 Bilançoya Etkileri
TFRS 16 standardı, faaliyet kiralaması ile finansal kiralama ayrımını tümüyle
ortadan kaldırmıĢtır. Bu sayede, finasal sözleĢmede taraf olan kiracı durumundaki
iĢletmeler açısından pek çok sayıda farklı kiralamaların aynı çatı altına alınması ve
bilançoya dahil edilmesi (kullanım hakkı varlıkları ve kira yükümlülükleri) görevini
yüklemektedir. Diğer taraftan, sözleĢmeye konu varlığı kiraya veren iĢletmeler içinse
muhasebeleĢtirme fazla değiĢmemiĢ olup, faaliyet kiralaması ile finansal kiralama
arasındaki fark ise sürmektedir. Özetle, yeni sistemin özellikle kiracı durumundaki
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Ģirketler açısından bilanço dıĢında takip edilen borçların bilançoya dahil
edilmesi,piyasalarda artan risk hassasiyetine karĢı olumlu bir etki ve adım olarak
değerlendirilebilir.Finansal kiralamanın bilançoda sonraki ölçüm modeli ve yeni
farklar ġekil 4.2‟de gösterilmiĢtir (Deloitte, 2017; Nalbantoğlu ve Biçer, 2018).

Şekil 4.2 : Kiralamanın sonraki ölçüm modeli
Kaynak : Deloitte, 2017

4.2 Gelir-Gider Tablosuna Etkileri
Yeni standardın finansal tablolara etkisi sadece bilanço ile sınırlı kalmamaktadır.
Yüksek bedellerde bilanço dıĢı kiralama sözleĢmeleri olan iĢletmeler için, TFRS 16
iĢbu sözleĢmelere ait giderlerin doğasını da değiĢtirmektedir. TFRS 16, eski TMS
17‟de dikkate alınan genel doğrusal faaliyet kiralama giderlerini baĢlıca iki ayrı
gruba ayırmaktadır. Bu gruplar sırasıyla; kiralama yoluyla elde edilmiĢ haklara
iliĢkin amortisman ve sözleĢmelere iliĢkin faiz maliyetleri‟dir. Eski yöntemde,
normal koĢullarda kiralama süresince anapara ödemeleri borcu azaltmakta ve faiz
gideri ise bu yolla azaltmaktaydı. Ancak, TFRS 16 ile iĢletmeler kiralamanın ilk
yıllarında daha yüksek faiz giderine katlanmak durumu ile karĢı karĢıya
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gelmiĢtir.TMSK ve TFRS 16 kiralama sözleĢmeleri etki analizi ġekil 4.3‟de
gösterilmiĢtir. Amortisman ve itfa hariç tüm giderler tek bir gider olarak toplanırken,
amortisman ve itfa tüm kiralamalarda ayrı bir kalem olarak gösterilmektedir.
Finansal kiralamada finansman gideri olarak yazılan faiz ise tüm kiralamalarda ortak
finansman gideri olarak ayrı gösterilmektedir (Deloitte, 2017; Nalbantoğlu ve Biçer,
2018).

Şekil 4.3 : TMSK - TFRS 16 Kiralama SözleĢmeleri Etki Analizi
Kaynak : Deloitte, 2017

4.3 Nakit Akış Tablosuna Etkileri
Muhasebe uygulamaları sonuç olarak nakit ödemeleri değiĢtirmemektedir. Bu
sebeple, TFRS 16 modelinde de raporlanan nakit akıĢ tablosunun toplamıdeğiĢmeden
kalmaktadır. Diğer taraftan, TFRS 16, bilanço dıĢı hak ve yükümlülükleri kayda
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aldığından dolayı, bu değiĢiklik muhtemelen nakit akıĢ tablosunun sunumunu
etkilemektedir. Özetle, TFRS 16‟nın operasyonel nakit çıkıĢlarını azaltması
ancakfinansman nakit çıkıĢlarını arttırması beklenmektedir (Deloitte, 2017;
Nalbantoğlu ve Biçer, 2018).

Şekil 4.4 :TRFS 16 etkileri örnek çalıĢması
Kaynak : Deloitte, 2017

ġekil 4.4‟de perakende sektöründe faaliyet gösteren bir A Ģirketinin 5 yıl süreli
yaptığı bir finansal kiralama sözleĢmesinin TMS17 ve yeni TFRS 16 standartlarına
göre muhasebeleĢtirmesi yapılmıĢtır. Buna göre, ilgili iĢletmenin aktif büyklüğünün,
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yükümlülüklerinin, finansman giderinin ve EBITDA (FAVÖK) arttığı, ancak
operasyonel giderlerinin azaldığı görülmüĢtür.
4.4 Operasyonel ve Ticari Etkileri
Yeni kiralama standardının operasyonel ve ticari etkileri Yeni kiralama standardının
operasyonel anlamda olası etkileri değerlendirildiğinde aĢağıdaki hususlar önem arz
etmektedir (Nalbantoğlu ve Biçer, 2018);


Yeni standarda hazırlık kapsamında finans, muhasebe ve diğer ilgili
departman çalıĢanlarının standarda iliĢkin hazır hale getirilmesi,



Bilgi Teknolojileri (BT) altyapılarının gözden geçirilmesi,



Yeni standart kapsamında gerekli olacak bilgilerin hazırda bulunup
bulunmadığının değerlendirilmesi,



Kiralama faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin tam ve doğru olup olmadığının
değerlendirilmesi



Kiralama faaliyetlerine iliĢkin Ģirket içi kontrol ve onay süreçlerinin
incelenmesi



Kiralama süreç ve muhasebeleĢtirmesine iliĢkin iç kontrollerin incelenmesi



Kiralama

faaliyetlerine

iliĢkin

değiĢikliklerin

takip

edilmesi

ve

değerlendirilmesi.
Ticari anlamda müĢterilere olan olası etkileri değerlendiriğinde aĢağıdaki hususlar
yine önem arz etmektedir;


Finansal performans ölçümüne (KPI) iliĢkin etkiler



Finansal analiz ve metriklerin ölçümüne (Covenants) iliĢkin etkiler



Yeni yapılacak kiralama kontratlarındaki madde ve Ģartların UFRS 16
standardına istinaden farklı açılardan değerlendirilmesi



Satın alım veya kiralama stratejisine iliĢkin etkiler



Borçlanma maliyetine iliĢkin etkiler

41

5. TFRS 16 MUHASEBELEŞTİRMESİ
Tezin bu bölümünde TFRS 16 Finansal Kiralama MuhasebeleĢtirme Standardının
Kiracı ve Kiraya veren açılarından muhasebeleĢtirimesine değinilmiĢtir.
5.1 Kiracı Açısından Muhasebeleştirme
TFRS 16 modelinin kiralamaların maliçizelgelerdegösterimi ve raporlanmasına ait
hükümleri mevcuttur. Kiracı, bilançosunda aktif bölümünde kullanma hakkına sahip
olduğu varlıklara, pasif bölümde ise bu varlıklara ait yükümlülüklere yer vermek ve
kiralama

tutarlarını

gerçeğe

uygun

sunum

prensibine

göre

rapor

etmek

durumundadır. Yeni sistem, kiralama iĢlemlerinin muhasebeleĢtirmesine dair
kullanım hakkı yaklaĢımını benimsemiĢtir. Bu yaklaĢıma göre, kiracı iĢletmenin, bir
yılı aĢan süreli kiralamaları aynı biçimde muhasebeleĢtirilmelidir. Kiracı iĢletme,
kullanıdığı varlıklardan doğan yükümlülüklerini mali tablolarında göstermelidir
(TFRS 16, prf.10).
Buna göre; kiracı, istisna koĢullar haricinde tüm kiralama faaliyetlerini yeni
standarda göre finansal kiralama olarak muhasebeleĢtirmeli; kiralamadan doğan
haklarını ve yükümlülükleri ise diğer mali borçlar olarak muhasebeleĢtirmek
durumundadır. Bu sayede, kiracı iĢletme varlık ve kaynaklarını çok daha saydam,
net, açık, güvenilir ve analize uygun Ģekilde sunma olanağı bulmaktadır. Özetle,
kiracı kiraladığı varlık için amortisman ayırmalı ve borç ödemesini bugünkü gerçek
değer üzerinde hesaplamalıdır. Benzer biçimde, mali tabloda dipnotlar Ģeklinde
detaylı açıklamara yer vermelidir. TFRS 16, kiracı açısından yeni uygulamalara ve
kurallara kılavuzluk sağlamaktadır (Parlak, 2018: ss. 76-77).
5.2 Kiraya Veren Açısından Muhasebeleştirme
Kiraya

veren

kuruluĢun

kiraladığı

varlığın

bedeli

veya

tutarı,

ilk

muhasebeleĢtirmesinde bilançonun aktif ve pasifine esas temel oluĢturan miktardır.
Kiraya veren, varlığın kullanım hakkını kiracıya vermektedir. Ancak, ödeme
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yapılmamıĢ ise, kira taksitlerinin bugünkü değerine göre ölçümü yapılmalıdır. Yeni
sistemde finansal kiralama sözleĢmesinde, kiraya veren bakımından ciddi ve değiĢik
bir sorumluluk getirilmemiĢtir. Kiraya veren, kiralama iĢleminieski sistemde olduğu
gibi finansal ya da faaliyet kiralaması biçiminde sınıflandırmayı sürdürmektedir
(Parlak, 2018: s. 77)
5.3 Örnek Bir Çalışma: TMS17 ve TRFS 16 Karşılaştırmalı Analizi ve Etkileri
Akdoğan (2019) tarafından yapılan doktora tez çalıĢması kapsamında, bir örnek
Ģirketin 31.12.2017 tarihi itibariyle UMS‟ye göre düzenlenmiĢ ve bağımsız
denetimden geçmiĢ finansal tablolarına, 2018 yılında örnek olarak ele alınan iki
kiralama sözleĢmesinin kayıtları TMS17 ve TFRS16 standartlarına yeniden
oluĢturulmuĢtur. Bu sayede, TMS17 ve TFRS16 ya göre iki farklı finansal tablo elde
edilmiĢtir (Çizelge 5.1)(Akdoğan, 2019: s. 100-109).
Finansal Durum Tablosu analizine göre;


Dayanak varlıkların binalar olması ve “Kullanım Hakkı Varlıkları‟‟olarak
binalar kaleminde muhasebeleĢtirilmesi sebebiyle, Maddi Duran Varlık
kaleminde %24 oranında artıĢ gerçekleĢmiĢtir,



Eski ve yeni standartlar arasında ertelenmiĢ vergi varlığı uygulaması
bakımından bir farklılık belirlenmemiĢ, aktifleĢen varlığın etkisiyle cüzi
bir yükseliĢ görülmüĢtür,



Yeni sisteme göre, “ErtelenmiĢ kiralama borçlanma maliyeti” hesabında
artıĢ olmuĢtur.

Özetle, aktif ev pasif üzerindeki kayıtlar, finansaltablo değerleri üzerinden
hesaplanan çok sayıda oranı değiĢtirmiĢtir. DeğiĢen oranlar ise, kullanıcıları
bakımından çok daha güvenilir ve gerçekçi sonuçlar vereceği için, kullanıcıların
alacakları kararları etkileyecektir.
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Şekil 5.1 : TFRS 16 ve TMS 17‟ye Göre HazırlanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Finansal Tablo
Kaynak :Akdoğan, 2019: s. 100

Finansal durum tablosu üzerinden hesaplanan likidite ve finansal yapı oranlarına
bakıldığında ise, yeni sisteme göre, yükümlülüklerde artıĢ kaynaklı kaldıraç yükünde
yükseliĢ görülürken, cari oran, likidite oranı ve kısa vadeli yabancı kaynak toplam
kaynak oranında azalıĢa yol açtığı belirlenmiĢtir (Çizelge 5.2).
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Şekil 5.2: TFRS 16 ve TMS 17‟ye Göre Finansal Rasyolar KarĢılaĢtırması
Kaynak: Akdoğan, 2019: s. 102

Kar Zarar ve Kapsamlı Gelir Tablosu Üzerine Etkileri;
Her yılsonunda 1.646.000 TL taksit ödemesi olan, %12 faiz oranı ile 4 yıllık bir
dönemi içeren bir finansal kiralama sözleĢmesine ait faaliyet giderlerinin
sözleĢme dönemi süresinde UMS 17 ile karĢılaĢtırmalı grafiği gösterilmiĢtir.
Grafiğe göre TMS 17 ye göre faaliyet giderleri doğrusal ve sabit tutarlı olarak
kâr zarara yansırken, TFRS 16 ya göre ilk yıllarda daha yüksek baĢlayan
giderleĢme ise kiralama süresinin sonuna doğru azalmaktadır (ġekil 5.1).

Şekil 5.3 : Yıllar Bazında TMS 17 ve TFRS 16‟nın Gelir Tablosu Etkisi
Kaynak: Akdoğan, 2019: s. 104

Nakit Akış Tablosu Üzerine Etkisi;
Finansal kiralamaların TFRS16 Standardı ile finansal kiralama kapsamına geçmelsi
ve ana para ve faiz giderlerinin “Finansman Faaliyetlerinden Nakit ÇıkıĢı” olarak
sınıflanması sebebiyle, finansman faaliyetlerinden nakit çıkıĢı kaleminin arttığı
görülmüĢtür (Akdoğan, 2019: s. 108).
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Finansal bilgilerin kullanıcılara sunumu finansal veya mali tablolar aracılığı ile
yapan muhasebe evrensel bir bilgi aktarım sistemidir. Dünya piyasaları ve ilgili
aktörler aralarında etkili, gerçekçi, güvenilir ve analiz edilebilir olan verileri bu
mesajlaĢma araçları ile sağlamaktadır. Bu çalıĢmada, yeni Finansal Kiralama
MuhasebeleĢtirmesi Stamdardı TRFS 16'‟ın iĢletmelerin finansal tablolarına olan
etkileri araĢtırılmıĢtır.
6.1 Sonuç
Finansal Kiralama Modeli Türkiye‟de ilk kez uygulamaya girdiği 1985 yılında bu
yana ciddi değiĢimlere uğramıĢtır. Yapılan değiĢimler esas itibariyle geliĢtirme ve
iyileĢtirme kapsamlı olup, dünya ülkeleri ile artan ekonomik iliĢkiler kaynaklıdır.
KüreselleĢen dünya ekonomisi ve iliĢkileri pek çok konuda olduğu gibi,
muhasebeleĢtirme ve mali raporlama alanında da müĢterek bir dile geçilmesi gerekli
kılmıĢtır. Bu noktadan hareketle, Türkiye, finansal kiralamalarla ilgili kullanımda
tuttuğu Türkiye Muhasebe Standartı 17‟yi 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürülükten
kaldırmıĢ ve yeni bir model olan TRFS 16‟ya geçiĢ yapmıĢtır.
TFRS 16 yaklaĢımına genel bakıldığında, ilk olarak; faaliyet veya finansal kiralama
ayırımını kaldırmıĢ ve finansal kiralama sözleĢmesine ait kiralanan varlıkların
tümünü finansal durum tablosuna varlık olarak dahil etmiĢtir. Aynı zamanda, kira
tutarlarının geçerli tarihteki reel değerlerinin de yükümlülük olarak mali tablolarda
gösterilmesini sağlamıĢtır. Bu yönüyle, TRFS 16‟nın finansal tabloları kullanacak
taraflara daha gerçek ve güvenilir veriler sunduğu söylenebilir. Bu sayede, ilgili
muhasebeleĢtirme sistemine göre hareket etmesi gereken özellikle kiracıların gerçek
performans durumlarını görmek, gelecek öngörüsü yapabilmek ve yurtiçi veya
yurtdıĢı kiralamalarda hassasiyeti yüksek kararlar almak mümkün olmuĢtur.
TRFS 16 ile kiracı taraf sözleĢme kapsamında kiraladığı varlığın kullanımı hakkını
doğrudan elde etmiĢtir. MuhasebeleĢtirme açısından, yeni model kiracı tarafa bazı ek
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yükümlülükler getirmiĢ, tek düze bir muhasebe modeline geçirmiĢ, kiralama
iĢlemlerini

bilonçoya

aldırmıĢ

ve

kullanım

hakkı

ile

kiralama

borcunu

muhasebeleĢtirmiĢtir. TRFS 16, kiraya veren tarafın ikili muhasebe modelini ya da
bir diğer ifadeyle finansal kiralama ve faaliyet kiralama ayrımını korumuĢtur. TRFS
16 yaklaĢımı ise, finansal kiralamada bazı kolaylaĢtırıcı uygulamalar hayata
geçirilmiĢtir. Örneğin, bir yıl ya da daha kısa süreli kiralamalar, düĢük değerli
kiralamalar

ve

benzer

özellikteki

kiralamaların

portföy

olarak

muhasebeleĢtirilmesidir. Özetle, TRFS 16, finansal kiralamaların çok daha Ģeffaf
muhasebeletirilmesi için gerekli olan ortamı sunmuĢtur. ĠĢletmelerin, bilanço dıĢında
tuttuklarımali risklerinin (finansal kiralamalar kaynaklı) bilançoya dahil edilmesi
taĢıdıkları daha fazla risklerin piyasalar ile gerçekçi paylaĢılmasını sağlamıĢtır.
Yeni finansal kiralama muhasebeleĢtirme modeli TRFS 16‟nın bazı külfetleri de
beraberinde getirdiği görülmüĢtür. Bunlar arasında, iĢletmelerin kiralamanın ilk
yıllarında daha yüksek faiz giderine katlanmak durumu ile karĢılaĢmaları,
operasyonel nakit çıkıĢlarının azalması ve finansman nakit çıkıĢlarının artıĢı
sayılabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, faaliyetlerini finansal kiralama yöntemiyle
devam ettiren iĢletmelerin raporladıkları tüm varlık ve sorumlulukları da doğal
olarak yükselmiĢtir. Kiracı taraf açısından yapılan tüm kiralamaların bilançoya dahil
edilmesi, kira ödemelerinin faiz ve amortisman olarak raporlanması sebebiyle
iĢletmelerin gelir tablolarında EBITDA (FAVÖK), bilançolarında toplam varlıkları
ve rasyolarında ise borç/özkaynak oranları artarken; gelir tablolarında hisse baĢına
kar/zarar ilk yıllarda azalacak, bilançolarında net varlıklar düĢecek ve rasyolarında
ise faiz karĢılama aktif devir hızı inecektir (ġekil 6.1).
Sonuç olarak, yeni finansal kiralama muhasebeleĢtirme standardı TRFS 16‟nın
özellikle kiracı iĢletmeler açısından finansal raporlara ve tablolara bazı olumlu ve
olumsuz etkileri olduğu görülmüĢtür.
6.2 Öneriler
Bu çalıĢma sonucunda elde ettiğimiz bulgulara göre önerilerimiz aĢağıda
sıralanmıĢtır:
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ĠĢletmeler, yeni finansal kiralama modelini anlamalı ve iĢletmelerine olası
etkilerini kavramalıdır,



ĠĢletmelerin, yeni sisteme göre finansal performans ölçümü ve sunumunu
KPI‟lara dikkat ederek düzenlemelidir,



ĠĢletmeler, finansal kiralama sözleĢmelerinin envanter çalıĢmalarını yeniden
değerlendirmelidir,



Finansal analizleri ve ölçüm metriklerini değiĢtirmelidir.



Finansal Kiralama Raporlamalarının güncellenmesi ve hatasız yapılması için
organizasyonlarında veri takibi ve kontrolünden sorumlu birimlerde gerekli
yapılandırma çalıĢmalarını tamamalamalıdır,



Mali süreçlerin etkin, güncel ve sorunsuz iĢletilmesi için otomasyona veya
yazılım tabanlı veri toplama ve izleme programlarına geçmelidir,



Yeni modelin yarattığı vergi etkilerine dikkat etmeli ve gözden geçirmeleri
sık ve düzgün yapacak tedbirler almalı; bu sayede iĢletme performansını
doğru izlemelidir.



Yeni modele göre, finansal kiralama iĢlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılması
için ilgili birimlerinden gerekli yapılandırmaya gitmelidir.



TRFS 16 modelinden finansal kiralamanın sıklıkla yapıldığı sektörler
bulunmaktadır. Özellikle, havayolu taĢımacılığı, perakende, iletiĢim ve
haberleĢme, turizm ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren kuruluĢların TRFS
16‟nın sebep olduğu etkielrden finansal raporlamalarında kaçınmaları
mümkünd eğildir.

Bu sebeple, özellikle EBITDA (FAVÖK) üzerindeki

etkilerinin iĢletme dinamiklerine tesirlerinin iyi analiz edilmesi önemlidir.
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EK - 1: TRFS 16 Kiralama ĠĢlemleri Standartı
TFRS 16
KİRALAMALAR
GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

-

“TFRS 16 Kiralamalar” Standardı 31/12/2018 tarihinden sonra baĢlayan hesap
dönemlerinde uygulanmak üzere 16 Nisan 2018 tarihli ve 29826 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanmıĢtır.

-

Ġsteyen iĢletmelerin, bu Standardı 01/01/2019 tarihi öncesi hesap dönemlerine
iliĢkin finansal tablolarında uygulamayı seçmesi mümkündür. TFRS 16‟nın erken
uygulanması durumunda, Standardın EK D bölümünde yer alan değiĢiklikler de
uygulanır.

-

Erken uygulama halinde bu durum dipnotlarda açıklanmalıdır.

-

Bu Standarda iliĢkin herhangi bir değiĢiklik bulunmamaktadır

Amaç
1 Bu Standart, kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve
açıklanmasına iliĢkin ilkeleri belirler. Standardın amacı, kiracı ve kiraya verenlerin
bu iĢlemleri gerçeğe uygun bir biçimde göstererek, ihtiyaca uygun bilgiler sunmasını
sağlamaktır. Bu bilgiler, kiralamaların iĢletmenin finansal durumu, finansal
performansı ve nakit akıĢları üzerindeki etkisinin finansal tablo kullanıcıları
tarafından değerlendirilmesinde esas teĢkil eder.
2 ĠĢletme bu Standardı uygularken, sözleĢmelerin hüküm ve koĢullarını ve ilgili tüm
durum ve Ģartları dikkate alır. ĠĢletme bu Standardı, benzer özellikteki ve Ģartlardaki
sözleĢmelere tutarlı bir biçimde uygular.

Kapsam
3 ĠĢletme, bu Standardı, aĢağıdakiler hariç, bir alt kiralamadaki kullanım hakkı
varlıklarına iliĢkin kiralamalar da dâhil tüm kiralamalara uygular:
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(a) Maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yenilenemeyen kaynakların araĢtırılması ve
kullanılmasına iliĢkin kiralamalar,
(b) Kiracı tarafından elde tutulan TMS 41 Tarımsal Faaliyetler kapsamındaki canlı
varlıklara iliĢkin kiralamalar,
(c) TFRS Yorum 12 Ġmtiyazlı Hizmet AnlaĢmaları kapsamındaki imtiyazlı hizmet
anlaĢmaları,
(d) TFRS 15 MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat kapsamında kiraya veren tarafından
verilen fikri mülkiyet lisansları ve
(e) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar kapsamındaki lisans anlaĢmaları
çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan sinema filmleri, videokasetler, oyunlar, el
yazmaları, patentler ve telif hakları gibi unsurlara iliĢkin haklar.
4 Kiracı, zorunlu olmamakla birlikte, bu Standardı 3(e) paragrafında belirtilenlerin
dıĢında kalan maddi olmayan duran varlıklara iliĢkin kiralamalara uygulayabilir.
Finansal tablolara almaya ilişkin istisnalar (B3–B8 paragrafları)
5 Kiracı, 22-49 paragraflarında yer alan hükümleri aĢağıdakilere uygulamamayı
tercih edebilir:
(a) Kısa vadeli kiralamalar ve
(b) Dayanak varlığın düĢük değerli olduğu kiralamalar (B3-B8 paragraflarında
açıklandığı Ģekilde).
6 22-49 paragraflarında yer alan hükümleri kısa vadeli kiralamalara veya dayanak
varlığın düĢük değerli olduğu kiralamalara uygulamamayı tercih etmesi durumunda
kiracı, bu kiralamalarla iliĢkili kira ödemelerini, kiralama süresi boyunca doğrusal
olarak ya da baĢka bir sistematik esasa göre gider olarak finansal tablolara yansıtır.
BaĢka bir sistematik esasın kiracının elde ettiği fayda Ģeklini daha iyi temsil etmesi
durumunda kiracı, bu esası uygular.
7 Kiracı, kısa vadeli kiralamaları 6‟ncı paragraf kapsamında muhasebeleĢtirmesi
durumunda, aĢağıdaki hallerde söz konusu kiralamayı bu Standardın amaçları
açısından yeni bir kiralama olarak dikkate alır:
(a) Kiralamada değiĢiklik yapılması veya
(b) Kiralama süresinde herhangi bir değiĢikliğin olması (örneğin, kiracının daha önce
kiralama süresini belirlerken dikkate almadığı bir opsiyonu kullanması).
8 Kısa vadeli kiralamalara iliĢkin tercih, kullanım hakkının iliĢkili olduğu dayanak
varlık sınıfına göre yapılır.
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Dayanak varlık sınıfı, iĢletmenin faaliyetleri içinde benzer kullanıma ve niteliğe
sahip dayanak varlıkların gruplandırılmasıyla oluĢur. Dayanak varlığın düĢük değerli
olduğu kiralamalara iliĢkin tercih, her bir kiralama için ayrı ayrı yapılabilir.
Kiralamanın tanımlanması (B9–B33 paragrafları)
9 ĠĢletme, sözleĢmenin baĢlangıcında, sözleĢmenin kiralama sözleĢmesi olup
olmadığını ya da kiralama iĢlemi içerip içermediğini değerlendirir. SözleĢmenin, bir
bedel karĢılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir
süre için devretmesi durumunda bu sözleĢme, bir kiralama sözleĢmesidir ya da bir
kiralama iĢlemi içerir. B9-B31 paragrafları sözleĢmenin kiralama sözleĢmesi olup
olmadığının veya bir kiralama iĢlemi içerip içermediğinin değerlendirilmesi
hakkında rehberlik sağlar.
10 Belirli süre, tanımlanan varlığın kullanım miktarı üzerinden ifade edilebilir
(örneğin, bir teçhizat kullanılarak üretilecek olan üretim birimlerinin sayısı).
11 ĠĢletme, sözleĢmenin kiralama sözleĢmesi olup olmadığını ya da bir kiralama
iĢlemi içerip içermediğini sadece sözleĢmenin hüküm ve koĢullarının değiĢtirilmesi
durumunda yeniden değerlendirir.
Sözleşmenin bileşenlerine ayrılması
12 ĠĢletme, 15‟inci paragrafta yer alan kolaylaĢtırıcı uygulamadan faydalanmaması
durumunda, bir kiralama sözleĢmesindeki ya da kiralama iĢlemi içeren bir
sözleĢmedeki her bir kiralama bileĢenini, sözleĢmenin kiralama niteliği taĢımayan
bileĢenlerinden ayrı bir Ģekilde, kiralama olarak muhasebeleĢtirir. B32–B33
paragrafları, sözleĢmenin bileĢenlerine ayrılması hakkında rehberlik sağlar.
Kiracı
13 Kiracı, bir kiralama bileĢeni ile bir veya daha fazla ilave kiralama bileĢeni veya
kiralama niteliği taĢımayan bileĢen içeren bir sözleĢme için, sözleĢmede yer alan
bedeli, kiralama bileĢeninin nispi tek baĢına fiyatını ve kiralama niteliği taĢımayan
bileĢenlerin toplam tek baĢına fiyatını esas alarak her bir kiralama bileĢenine dağıtır.
14 Kiralama bileĢenleri ve kiralama niteliği taĢımayan bileĢenlerin nispi tek baĢına
fiyatı, kiraya verenin veya benzer bir tedarikçinin ilgili bileĢen ya da benzer bir
bileĢen için iĢletmeye vereceği fiyat esas alınarak belirlenir. Gözlemlenebilir tek
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baĢına fiyata kolayca ulaĢılamaması durumunda kiracı, gözlemlenebilir bilgilerin
kullanımını azami seviyeye çıkararak tek baĢına fiyatı tahmin eder.
15 KolaylaĢtırıcı bir uygulama olarak kiracı, dayanak varlık sınıfı bazında, kiralama
niteliği taĢımayan bileĢenleri kiralama bileĢenlerinden ayırmamayı, bunun yerine her
bir kiralama bileĢenini ve onunla iliĢkili kiralama niteliği taĢımayan bileĢenleri tek
bir kiralama bileĢeni olarak muhasebeleĢtirmeyi tercih edebilir. Kiracı, TFRS 9
Finansal Araçlar‟ın 4.3.3 paragrafında yer alan Ģartları karĢılayan saklı türev ürünler
için bu kolaylaĢtırıcı uygulamadan faydalanamaz.
16 15‟inci paragrafta yer alan kolaylaĢtırıcı uygulamadan faydalanmaması
durumunda kiracı, kiralama niteliği taĢımayan bileĢenleri, yürürlükteki diğer
Standartları uygulayarak muhasebeleĢtirir.

Kiraya veren
17 Kiraya veren, bir kiralama bileĢeni ile bir veya daha fazla ilave kiralama bileĢeni
veya kiralama niteliği taĢımayan bileĢen içeren bir sözleĢme için, sözleĢmede yer
alan bedeli, TFRS 15‟in 73-90 paragraflarını uygulayarak dağıtır.
Kiralama süresi (B34–B41 paragrafları)
18 ĠĢletme, aĢağıda belirtilen her iki süreyi de dikkate alarak kiralama süresini, iptal
edilemez kiralama süresi olarak belirler:
(a) Kiracının kiralamayı uzatma hakkı veren bir opsiyonu kullanacağından makul
ölçüde emin olması durumunda bu opsiyonun kapsadığı süre ve
(b) Kiracının kiralamayı sonlandırma hakkı veren bir opsiyonu kullanmayacağından
makul ölçüde emin olması durumunda bu opsiyonun kapsadığı süre.
19 ĠĢletme, kiracının kiralamayı uzatma hakkı veren opsiyonu kullanacağından veya
kiralamayı sonlandırma hakkı veren opsiyonu kullanmayacağından makul ölçüde
emin olup olmadığını değerlendirirken, B37-B40 paragraflarında açıklandığı Ģekilde,
kiracının kiralamayı uzatma hakkı veren opsiyonu kullanması veya kiralamayı
sonlandırma hakkı veren opsiyonu kullanmaması yönünde kiracı için ekonomik
teĢvik oluĢturan ilgili tüm durum ve Ģartları dikkate alır.
20 Kiracı,
(a) Kendi kontrolünde olan ve
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(b) Daha önce kiralama süresini belirlerken dikkate almadığı bir opsiyonu
kullanacağından ya da daha önce kiralama süresini belirlerken dikkate aldığı bir
opsiyonu kullanmayacağından makul ölçüde emin olup olmamasını etkileyen (B41
paragrafında açıklandığı Ģekilde) önemli bir olayın veya koĢullarda önemli bir
değiĢikliğin meydana gelmesi durumunda, kiralamayı uzatma hakkı veren opsiyonu
kullanacağından

veya

kiralamayı

sonlandırma

hakkı

veren

opsiyonu

kullanmayacağından makul ölçüde emin olup olmadığını yeniden değerlendirir.
21 ĠĢletme, iptal edilemez kiralama süresinde değiĢiklik olması durumunda kiralama
süresini revize eder. Ġptal edilemez kiralama süresi aĢağıdaki gibi durumlarda değiĢir:
(a) Kiracının, iĢletmenin daha önce kiralama süresini belirlerken dikkate almadığı bir
opsiyonu kullanması,
(b) Kiracının, iĢletmenin daha önce kiralama süresini belirlerken dikkate aldığı bir
opsiyonu kullanmaması,
(c) Kiracının, iĢletmenin daha önce kiralama süresini belirlerken dikkate almadığı bir
opsiyonu sözleĢme gereği kullanmasını zorunlu tutan bir olayın meydana gelmesi
veya
(d) Kiracının, iĢletmenin daha önce kiralama süresini belirlerken dikkate aldığı bir
opsiyonu sözleĢme gereği kullanmasını engelleyen bir olayın meydana gelmesi.
Kiracı
Finansal tablolara alma
22 Kiracı, kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı
varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır.
Ölçüm
İlk ölçüm
Kullanım hakkı varlığının ilk ölçümü
23 Kiracı, kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte kullanım hakkı varlığını maliyeti
üzerinden ölçer.
24 Kullanım hakkı varlığının maliyeti aĢağıdakileri içerir:
(a) 26‟ncı paragrafta açıklandığı Ģekilde kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
(b) Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira
ödemelerinden, alınan tüm kiralama teĢviklerinin düĢülmesiyle elde edilen tutar,
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(c) Kiracı tarafından katlanılan tüm baĢlangıçtaki doğrudan maliyetler ve (d)
Dayanak varlığın sökülmesi ve taĢınmasıyla, yerleĢtirildiği alanın restore edilmesiyle
ya da dayanak varlığın kiralamanın hüküm ve koĢullarının gerektirdiği duruma
getirilmesi için restore edilmesiyle ilgili olarak kiracı tarafından katlanılacak tahmini
maliyetler (bu maliyetlerin stok üretimi için katlanıldığı durumlar hariç). Kiracı,
kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte ya da dayanak varlığı belirli bir süre
kullanmasının sonucu olarak bu maliyetlere iliĢkin yükümlülüğe katlanır.
25 Kiracı, 24(d) paragrafında tanımlanan maliyetlere iliĢkin bir yükümlülüğe
katlandığında, bu maliyetleri kullanım hakkı varlığının bir parçası olarak finansal
tablolarına yansıtır. Kiracı, kullanım hakkı varlığının belli bir süre için stok üretmek
amacıyla kullanılması nedeniyle bu sürede katlanılan maliyetlere TMS 2 Stoklar‟ı
uygular. Bu Standart ya da TMS 2 uygulanarak muhasebeleĢtirilen söz konusu
maliyetlere iliĢkin yükümlülükler, TMS 37 KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu
Varlıklar uygulanarak finansal tablolara yansıtılır ve ölçülür.
Kira yükümlülüğünün ilk ölçümü
26 Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte kiracı, kira yükümlülüğünü o tarihte
ödenmemiĢ olan kiraödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri,
kiralamadaki zımnî faiz oranınınkolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran
kullanılarak iskonto edilir. Kiracı, bu oranınkolaylıkla belirlenememesi durumunda,
kiracının alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.
27 Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen
kira ödemeleri, dayanakvarlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için
yapılacak ve kiralamanın fiilen baĢladığı tarihteödenmemiĢ olan aĢağıdaki
ödemelerden oluĢur:
(a) Sabit ödemelerden (B42 paragrafında açıklanan özü itibarıyla sabit ödemeler
dâhil) her türlükiralama teĢvik alacaklarının düĢülmesiyle bulunan tutar,
(b) Ġlk ölçümü kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak
yapılan, birendeks veya orana bağlı değiĢken kira ödemeleri (28‟inci paragrafta
açıklandığı Ģekilde),
(c) Kalıntı değer taahhütleri kapsamında kiracı tarafından ödenmesi beklenen
tutarlar,
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(d) Kiracının satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması
durumunda (budurum, B37–B40 paragraflarında tanımlanan hususlar dikkate
alınarak değerlendirilir), buopsiyonun kullanım fiyatı ve
(e) Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon
kullanacağını göstermesidurumunda, kiralamanın sonlandırılmasına iliĢkin ceza
ödemeleri.
28 27(b) paragrafında açıklanan bir endeks veya orana bağlı değiĢken kira ödemeleri
örneğin; bir tüketici fiyatendeksine bağlı olan, bir gösterge faiz oranına bağlı olan
(LIBOR gibi) veya piyasa kira bedellerindekideğiĢiklikleri yansıtacak Ģekilde
değiĢen ödemeleri içerir.
Sonraki ölçüm
Kullanım hakkı varlığının sonraki ölçümü
29 Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihten sonra, 34 ve 35‟inci paragraflarda tanımlanan
ölçümyöntemlerinden birini uygulamaması durumunda kiracı, kullanım hakkı
varlığını maliyet yönteminiuygulayarak ölçer.
Maliyet yöntemi
30 Kiracı maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:
(a) BirikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü zararları düĢülmüĢ ve
(b) 36(c) paragrafında belirtilen kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre
düzeltilmiĢmaliyeti üzerinden ölçer.
31 Kiracı, 32‟nci paragrafta yer alan hükümler çerçevesinde kullanım hakkı varlığını
amortismana tabitutarken, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar‟da yer alan amortisman
hükümlerini uygular.
32 Kiralama iĢleminin, dayanak varlığın mülkiyetini kiralama süresi sonunda
kiracıya devretmesi veyakullanım hakkı varlığı maliyetinin, kiracının bir satın alma
opsiyonunu kullanacağını göstermesi durumundakiracı, kullanım hakkı varlığını,
kiralamanın fiilen baĢladığı tarihten dayanak varlığın yararlı ömrününsonuna kadar
amortismana tabi tutar. Diğer durumlarda kiracı, kullanım hakkı varlığını,
kiralamanın fiilenbaĢladığı tarihten baĢlamak üzere, söz konusu varlığın yararlı ömrü
veya kiralama süresinden kısa olanınagöre amortismana tabi tutar.
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33 Kiracı, kullanım hakkı varlığının değer düĢüklüğüne uğramıĢ olup olmadığını
belirlemek ve belirlenendeğer düĢüklüğü zararını muhasebeleĢtirmek için TMS 36
Varlıklarda Değer DüĢüklüğü‟nü uygular.
Diğer ölçüm yöntemleri
34 Yatırım amaçlı gayrimenkullerine TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller‟de
yer alan gerçeğe uygun değeryöntemini uygulaması durumunda kiracı, TMS 40‟ta
yer alan yatırım amaçlı gayrimenkul tanımınıkarĢılayan kullanım hakkı varlıklarına
da söz konusu gerçeğe uygun değer yöntemini uygular.
35 Kullanım hakkı varlıklarının TMS 16‟da yer alan yeniden değerleme yönteminin
uygulandığı bir maddiduran varlık sınıfıyla iliĢkili olması durumunda kiracı, söz
konusu maddi duran varlık sınıfıyla iliĢkili olankullanım hakkı varlıklarının
tamamına yeniden değerleme yöntemini uygulamayı tercih edebilir.
Kira yükümlülüğünün sonraki ölçümü
36 Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihten sonra kiracı, kira yükümlülüğünü aĢağıdaki
Ģekilde ölçer:
(a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak Ģekilde artırır,
(b) Defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak Ģekilde azaltır ve
(c) Defter değerini, 39-46 paragraflarında belirtilen tüm yeniden değerlendirmeleri
ve
kiralamada yapılan değiĢiklikleri yansıtacak Ģekilde ya da revize edilmiĢ özü
itibarıyla sabitkira ödemelerini yansıtacak Ģekilde yeniden ölçer (bakınız: B42
paragrafı).
37 Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne iliĢkin faiz, kira
yükümlülüğünün kalanbakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan
tutardır. Dönemsel faiz oranı, 26‟ncıparagrafta tanımlanan iskonto oranı ya da
uygulanabilir olması durumunda, 41, 43 veya 45(c)paragraflarında tanımlanan revize
edilmiĢ iskonto oranıdır.
38 Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihten sonra kiracı, diğer bir Standardın
uygulanmasıyla baĢka bir varlığındefter değerine dâhil edilmemiĢ olmaları
durumunda, aĢağıdaki maliyetleri kâr veya zarara yansıtır:
(a) Kira yükümlülüğüne iliĢkin faiz ve
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(b) Ortaya çıkmasına neden olan olay ya da koĢulun meydana geldiği dönemde kira
yükümlülüğüölçümüne dâhil edilmeyen değiĢken kira ödemeleri.
Kira yükümlülüğünün yeniden değerlendirilmesi
39 Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihten sonra kiracı, kira yükümlülüğünü, kira
ödemelerindeki değiĢiklikleriyansıtacak Ģekilde yeniden ölçmek için 40-43
paragraflarını uygular. Kiracı, kira yükümlülüğünün yenidenölçülmüĢ tutarını,
kullanım hakkı varlığında düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır. Ancak,
kullanımhakkı

varlığının

defter

değerinin

sıfıra

inmiĢ

olması

ve

kira

yükümlülüğünün ölçümünde daha fazlaazalmanın mevcut olması durumunda kiracı,
kalan yeniden ölçüm tutarını kâr veya zarara yansıtır.
40 AĢağıdaki durumlardan birinin gerçekleĢmesi halinde kiracı, kira yükümlülüğünü,
revize edilmiĢ kiraödemelerini revize edilmiĢ bir iskonto oranı üzerinden
indirgeyerek yeniden ölçer:
(a) Kiralama süresinde 20-21 paragraflarında açıklandığı Ģekilde bir değiĢiklik
olması. Kiracı, revizeedilmiĢ kira ödemelerini revize edilmiĢ kiralama süresini esas
alarak belirler.
(b) 20-21 paragraflarında açıklanan olay ve koĢulların satın alma opsiyonu açısından
dikkatealınması suretiyle, dayanak varlığı satın alma opsiyonuna iliĢkin yapılan
değerlendirmededeğiĢiklik olması. Kiracı, revize edilmiĢ kira ödemelerini, satın alma
opsiyonu kapsamındaödenecek tutarlardaki değiĢikliği yansıtacak Ģekilde belirler.
41 Kiracı, 40‟ıncı paragrafı uygularken, kiralama süresinin kalan kısmı için revize
edilmiĢ iskonto oranını,kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi
durumunda bu oran olarak; kolaylıklabelirlenememesi durumunda ise kiracının
yeniden değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanmafaiz oranı olarak
belirler.
42 Kiracı, aĢağıdaki durumlardan birinin gerçekleĢmesi halinde kira yükümlülüğünü,
revize edilmiĢ kiraödemelerini indirgeyerek yeniden ölçer:
(a) Kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda bir değiĢiklik
olması. Kiracı,revize edilmiĢ kira ödemelerini, kalıntı değer taahhüdü kapsamında
ödenmesi beklenentutarlardaki değiĢikliği yansıtacak Ģekilde belirler.
(b) Örneğin piyasa kira bedellerinin değerlendirilmesinden sonra piyasa kira
bedellerinde meydanagelen değiĢiklikleri yansıtmak için yapılan bir değiĢiklik de
dâhil olmak üzere, gelecekteki kiraödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir
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endeks veya oranda meydana gelen bir değiĢikliksonucunda bu ödemelerde bir
değiĢiklik olması. Kiracı, kira yükümlülüğünü, yalnızca nakitakıĢlarında bir
değiĢiklik

olması

durumunda

(baĢka

bir

ifadeyle,

kira

ödemelerindeki

düzeltmeyürürlüğe girdiğinde), söz konusu revize edilmiĢ kira ödemelerini
yansıtacak Ģekilde yenidenölçer. Kiracı, kalan kiralama süresine iliĢkin revize
edilmiĢ kira ödemelerini, revize edilmiĢsözleĢmeye bağlı ödemelere göre belirler.
43 Kiracı 42‟nci paragrafı uygularken, kira ödemelerindeki değiĢiklik, değiĢken faiz
oranlarındankaynaklanmadığı sürece değiĢtirilmemiĢ bir iskonto oranı kullanır. Kira
ödemelerindeki değiĢikliğin,değiĢken faiz oranlarından kaynaklanması durumunda
kiracı, faiz oranındaki değiĢiklikleri yansıtan revizeedilmiĢ bir iskonto oranı kullanır.
Kiralamada yapılan değişiklikler
44 Kiracı, kiralamada yapılan bir değiĢikliği, aĢağıdaki koĢulların her ikisinin
sağlanması durumunda ayrı birkiralama olarak muhasebeleĢtirir:
(a) DeğiĢikliğin, bir veya daha fazla dayanak varlığın kullanım hakkını ilave etmek
suretiylekiralama kapsamını geniĢletmesi ve
(b) Kiralama bedelinin, kapsamdaki geniĢlemenin tek baĢına fiyatıyla ve ilgili
sözleĢme koĢullarınıyansıtmak için söz konusu fiyatta yapılan uygun düzeltmelerle
orantılı olarak artması.
45 Kiracı, ayrı bir kiralama olarak muhasebeleĢtirilmeyen bir değiĢikliğe iliĢkin
olarak, değiĢikliğin uygulanmatarihinde:
(a) 13-16‟ncı paragrafları uygulayarak, değiĢiklik yapılan sözleĢmedeki bedeli
dağıtır,
(b) 18-19‟uncu paragrafları uygulayarak, değiĢiklik yapılan kiralamaya iliĢkin
kiralama süresinibelirler ve
(c) Revize edilmiĢ kira ödemelerini revize edilmiĢ bir iskonto oranıyla indirgeyerek
kirayükümlülüğünü yeniden ölçer. Revize edilmiĢ iskonto oranı; kiralamadaki zımnî
faiz oranınınkolaylıkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla
belirlenememesi durumunda isekiracının değiĢikliğin uygulanma tarihindeki
alternatif borçlanma faiz oranı olarak belirlenir.
46 Ayrı bir kiralama olarak muhasebeleĢtirilmeyen bir değiĢikliğe iliĢkin olarak
kiracı, kira yükümlülüğününyeniden ölçümünü aĢağıdaki Ģekilde muhasebeleĢtirir:
(a) Kiralamanın kapsamını daraltan değiĢiklikler için, kullanım hakkı varlığının
defter değerinikiralamanın kısmen veya tamamen sonlandırılmasını yansıtacak
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Ģekilde azaltır. Kiracı,kiralamanın kısmen veya tamamen sonlandırılmasıyla ilgili
kazanç veya kayıpları kâr veya zararayansıtır.
(b) Diğer tüm değiĢiklikler için kullanım hakkı varlığında uygun bir düzeltme yapar.

Sunum
47 Kiracı;
(a) Diğer varlıklardan ayrı bir Ģekilde kullanım hakkı varlıklarını finansal durum
tablosunda sunar.Kullanım hakkı varlıklarını diğer varlıklardan ayrı bir Ģekilde
finansal durum tablosundasunmaması durumunda kiracı:
(i) Kullanım hakkı varlıklarını, bu varlıkların iliĢkili olduğu dayanak varlıklara sahip
olunsaydı bunların sunulacağı hesap kalemine dâhil eder ve
(ii) Finansal durum tablosundaki hangi hesap kalemlerinin söz konusu kullanım
hakkıvarlıklarını içerdiğini açıklar.
(b) Diğer yükümlülüklerden ayrı bir Ģekilde kira yükümlülüklerini finansal durum
tablosunda sunar.Kira yükümlülüklerini diğer yükümlülüklerden ayrı bir Ģekilde
finansal

durum

tablosundasunmaması

durumunda

kiracı,

finansal

durum

tablosundaki hangi hesap kalemlerinin söz konusuyükümlülükleri içerdiğini açıklar.
48 47(a) paragrafında yer alan hüküm, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını
karĢılayan kullanım hakkıvarlıkları için geçerli değildir. Bunlar, finansal durum
tablosunda yatırım amaçlı gayrimenkul olaraksunulur.
49 Kiracı, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda, kira yükümlülüğüne
iliĢkin faiz giderini, kullanımhakkı varlığına iliĢkin amortisman bedelinden ayrı
olarak sunar. Kira yükümlülüğüne iliĢkin faiz gideri,TMS 1 Finansal Tabloların
SunuluĢu‟nun 82(b) paragrafına göre kâr veya zarar ve diğer kapsamlı
gelirtablosunda ayrı olarak sunulması gereken finansman maliyetlerinin bir
unsurudur.
50 Kiracı, nakit akıĢ tablosunda:
(a) Kira yükümlülüğünün anapara kısmına iliĢkin nakit ödemeleri, finansman
faaliyetlerinde,
(b) Kira yükümlülüğünün faiz kısmına iliĢkin nakit ödemeleri, TMS 7 Nakit AkıĢ
Tabloları‟nınödenen faizlere iliĢkin hükümleri çerçevesinde,
(c) Kısa vadeli kira ödemeleri, düĢük değerli varlıkların kiralamasına iliĢkin
ödemeler ve kirayükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilmeyen değiĢken kira
ödemeleri, iĢletme faaliyetlerindesınıflandırır.
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Açıklamalar
51 Kiracılar açısından açıklamaların amacı; kiracının finansal durumu, finansal
performansı ve nakitakıĢları üzerinde kiralamanın yarattığı etkinin finansal tablo
kullanıcıları tarafındandeğerlendirilmesi için temel oluĢturacak bilgilerin, finansal
durum tablosu, kâr veya zarar tablosu venakit akıĢ tablosunda sağlanan bilgilerle
birlikte dipnotlarda açıklanmasıdır. 52-60 paragrafları buamacın ne Ģekilde
karĢılanacağına iliĢkin hükümleri düzenler.
52 Kiracı, kiracı konumunda olduğu kiralamalara iliĢkin bilgileri finansal
tablolarında tek bir dipnotta veyaayrı bir bölümde açıklar. Ancak tek bir dipnotta
veya kiralamalara iliĢkin ayrı bir bölümde karĢılıklıreferans verilmiĢ olması
koĢuluyla, kiracının finansal tabloların baĢka bir kısmında hâlihazırda sunulmuĢolan
bilgileri tekrarlamasına gerek yoktur.
53 Kiracı, raporlama dönemine iliĢkin aĢağıdaki tutarları açıklar:
(a) Dayanak varlık sınıfı itibarıyla kullanım hakkı varlıklarına iliĢkin amortisman
tutarı,
(b) Kira yükümlülüklerine iliĢkin faiz gideri,
(c) 6‟ncı paragraf uygulanarak muhasebeleĢtirilen kısa vadeli kiralamalara iliĢkin
gider. Bu giderin,bir ay veya daha kısa süreli kiralamalarla ilgili giderleri içermesi
gerekli değildir.
(d) 6‟ncı paragraf uygulanarak muhasebeleĢtirilen düĢük değerli kiralamalara iliĢkin
gider. Bu gider,
53(c) paragrafında yer alan düĢük değerli varlıkların kısa vadeli kiralamalarıyla ilgili
giderleriiçermez.
(e) Kira yükümlülüklerinin ölçümüne dâhil edilmeyen değiĢken kira ödemeleriyle
ilgili gider,
(f) Kullanım hakkı varlıklarının alt kiralamalarından elde edilen gelir,
(g) Kiralamalara iliĢkin toplam nakit çıkıĢı,
(h) Kullanım hakkı varlıklarına yapılan ilaveler,
(i) SatıĢ ve yeniden kiralama iĢlemlerinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar ve
(j) Kullanım hakkı varlıklarının dayanak varlık sınıfı itibarıyla raporlama döneminin
sonundakidefter değeri.
54 Kiracı, baĢka bir biçimin daha uygun olduğu durumlar dıĢında, 53‟üncü paragrafta
belirtilen açıklamalarıtablo biçiminde sunar. Açıklanan tutarlar, kiracının raporlama
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dönemi boyunca baĢka bir varlığın defterdeğerine dâhil etmiĢ olduğu maliyetleri
içerir.
55 Kiracı, raporlama döneminin sonunda taahhüt ettiği kısa vadeli kiralama portföyü
ile 53(c) paragrafıuygulanarak açıklanan kısa vadeli kiralama giderinin iliĢkili olduğu
kısa vadeli kiralama portföyününbenzer olmaması durumunda, 6‟ncı paragraf
kapsamında muhasebeleĢtirilen kısa vadeli kiralamalara iliĢkinkira taahhütlerinin
tutarını açıklar.
56 Kullanım hakkı varlıklarının yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karĢılaması
durumunda kiracı, TMS 40‟tayer alan açıklama hükümlerini uygular. Bu durumda,
kiracının söz konusu kullanım hakkı varlıkları için
53(a), (f), (h) veya (j) paragraflarında yer verilen açıklamaları yapması gerekli
değildir.
57 Kullanım hakkı varlıklarını TMS 16‟yı uygulayarak yeniden değerlenmiĢ
tutarlarıyla ölçmesi durumundakiracı, söz konusu kullanım hakkı varlıkları için TMS
16‟nın 77‟nci paragrafında yer alan bilgileri açıklar.
58 Kiracı, kira yükümlülüklerinin vade analizini, diğer finansal yükümlülüklerin
vade analizinden ayrı olarakTFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar‟ın 39 ve B11
paragraflarını uygulayarak açıklar.
59 Kiracı, 53–58 paragraflarında yer alan açıklamaların yanı sıra, kiralama
faaliyetleriyle ilgili olarak 51‟inciparagrafta yer alan açıklama amacını karĢılamak
için gereken nitel ve nicel ilave bilgileri açıklar (B48paragrafında açıklandığı
Ģekilde). Söz konusu ilave bilgiler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, finansaltablo
kullanıcılarının aĢağıdaki hususları değerlendirmesine yardımcı olacak bilgileri
içerebilir:
(a) Kiracının kiralama faaliyetlerinin niteliği,
(b) Kira yükümlülüklerinin ölçümüne yansıtılmayan ancak kiracının maruz kalması
muhtemel olangelecekteki nakit çıkıĢları. Bu durum, aĢağıdakilerden kaynaklanan
riskleri kapsar:
(i) DeğiĢken kira ödemeleri (B49 paragrafında açıklandığı Ģekilde),
(ii) Uzatma ve sonlandırma opsiyonları (B50 paragrafında açıklandığı Ģekilde),
(iii) Kalıntı değer taahhütleri (B51 paragrafında açıklandığı Ģekilde) ve
(iv) Kiracının taahhüt ettiği ancak henüz baĢlamayan kiralamalar,
(c) Kiralamaların öngördüğü sınırlamalar ya da taahhütler ve
(d) SatıĢ ve geri kiralama iĢlemleri (B52 paragrafında açıklandığı Ģekilde).
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60 6‟ncı paragraf kapsamında kısa vadeli kiralama veya düĢük değerli kiralama
muhasebeleĢtirmesidurumunda kiracı, bu hususu açıklar.

Kiraya Veren
Kiralamaların sınıflandırılması (B53–B58 paragrafları)
61 Kiraya veren, kiralamaların her birini faaliyet kiralaması ya da finansal kiralama
olarak sınıflandırır.
62 Bir kiralama, dayanak varlığın mülkiyetinden kaynaklanan tüm risk ve getirileri
önemli ölçüdedevretmesi halinde finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Bir
kiralama, dayanak varlığınmülkiyetinden kaynaklanan tüm risk ve getirileri önemli
ölçüde devretmemesi halinde, faaliyetkiralaması olarak sınıflandırılır.
63 Bir kiralamanın finansal kiralama veya faaliyet kiralaması olması, sözleĢmenin
Ģeklinden ziyade iĢleminözüne bağlıdır. Tek baĢına veya birlikte, bir kiralamanın
genellikle finansal kiralama olaraksınıflandırılmasını sağlayan durumlara iliĢkin
örnekler Ģunlardır:
(a) Kiralamanın, dayanak varlığın mülkiyetini kiralama süresinin sonuna kadar
kiracıyadevretmesinin öngörülmesi,
(b) Dayanak varlığı, opsiyonun kullanılabilir hale geldiği tarihteki gerçeğe uygun
değerindenyeterince düĢük olması beklenen bir fiyattan satın alma opsiyonuna sahip
olan

kiracının,

kiralamasözleĢmesinin

baĢlama

tarihinde

bu

opsiyonu

kullanacağından makul ölçüde emin olması,
(c) Dayanak varlığın mülkiyeti devredilmese dahi, kiralama süresinin dayanak
varlığın ekonomikömrünün büyük bir kısmını kapsaması,
(d) Kiralama sözleĢmesinin baĢlama tarihinde, kira ödemelerinin bugünkü değerinin,
dayanakvarlığın gerçeğe uygun değerinin tamamına yakınını oluĢturması ve
(e) Dayanak varlığın, üzerinde büyük değiĢiklikler yapılmadığı sürece yalnızca kiracı
tarafındankullanılabilecek özel bir yapıda olması.
64 Tek baĢına veya birlikte, bir kiralamanın yine finansal kiralama olarak
sınıflandırılması sonucunudoğurabilecek durumlara iliĢkin göstergeler Ģunlardır:
(a) Kiracının kiralamayı feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin fesihten
kaynaklanan zararlarınınkiracı tarafından karĢılanması,
(b) Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değiĢimlerden
kaynaklanan kazanç veyakayıpların (örneğin kiralamanın sonundaki satıĢtan elde
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edilen bedelin büyük bir bölümüne eĢitbir kira indirimi Ģeklinde) kiracıya ait olması
ve
(c) Kiracının, piyasa fiyatının önemli ölçüde altında bir kira bedeli karĢılığında ikinci
bir dönem içinkiralamayı sürdürme hakkının bulunması.
65 63-64 paragraflarında verilen örnekler ve göstergeler kullanılarak her zaman kesin
bir sonucaulaĢılamayabilir. Diğer özelliklerin, dayanak varlığın mülkiyetinden
kaynaklanan tüm risk ve getirilerinönemli ölçüde devredilmediğini açık olarak
göstermesi durumunda söz konusu kiralama, faaliyet kiralamasıolarak sınıflandırılır.
Örneğin, dayanak varlığın mülkiyetinin, kiralama süresi sonunda, o zamanki gerçeğe
uygun değerine eĢit değiĢken bir ödeme -ya da değiĢken ödemeler- karĢılığında
devredilmesi veya kirayaverenin tüm risk ve getirileri önemli ölçüde devretmemesine
neden olan değiĢken kira ödemelerininbulunması durumunda böyle bir durum söz
konusu olabilir.
66 Kiralama, kiralama sözleĢmesinin baĢlama tarihinde sınıflandırılır ve yapılan
sınıflandırma

yalnızcakiralamada

değiĢiklik

yapılması

halinde

yeniden

değerlendirilir. Tahminlerdeki değiĢiklikler (örneğindayanak varlığın ekonomik
ömrü veya kalıntı değerine iliĢkin tahminlerdeki değiĢiklikler) veyakoĢullardaki
değiĢiklikler (örneğin kiracının temerrüde düĢmesi), muhasebeleĢtirme amaçları
açısından birkiralamanın yeniden sınıflandırılmasına neden olmaz.

Finansal kiralamalar
Finansal tablolara alma ve ölçme
67 Kiraya veren, kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte, finansal kiralama kapsamında
elde tutulanvarlıkları finansal durum tablosuna alır ve bunları net kiralama yatırımına
eĢit tutarda bir alacakolarak sunar.
İlk ölçüm
68 Kiraya veren, net kiralama yatırımının ölçümünde kiralamadaki zımnî faiz oranını
kullanır. Altkiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenememesi durumunda,
alt kiralama kapsamında kirayaveren, söz konusu net kiralama yatırımının
ölçümünde ana kiralama için kullanılan iskonto oranını (altkiralamayla ilgili her türlü
baĢlangıçtaki doğrudan maliyetlere göre düzeltilmiĢ) kullanabilir.
69 BaĢlangıçtaki doğrudan maliyetler, üretici veya satıcı konumundaki kiraya
verenler tarafından katlanılanlardıĢında, net kiralama yatırımı tutarının ilk ölçümüne
68

dâhil edilir ve kiralama süresi boyunca finansaltablolara yansıtılan gelir tutarını
azaltır. Kiralamadaki zımnî faiz oranı, baĢlangıçtaki doğrudan maliyetlernet kiralama
yatırımına kendiliğinden dâhil olacak Ģekilde belirlenir; bu unsurların ayrı olarak
eklenmesigerekmez.
Net kiralama yatırımına dâhil olan kira ödemelerinin ilk ölçümü
70 Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte net kiralama yatırımının ölçümüne dâhil
edilen kira ödemeleri,kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte alınmamıĢ olan ve dayanak
varlığın kiralama süresi boyunca kullanımhakkı için yapılacak olan aĢağıdaki
ödemelerden oluĢur:
(a) Sabit ödemelerden (B42 paragrafında açıklanan özü itibarıyla sabit ödemeler
dâhil) her türlükiralama teĢvik borçlarının düĢülmesiyle bulunan tutar,
(b) Ġlk ölçümü kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak
yapılan, birendeks veya orana bağlı değiĢken kira ödemeleri,
(c) Kiracı tarafından, kiracıyla iliĢkili bir tarafça veya kalıntı değer taahhüdü
kapsamındakiyükümlülükleri yerine getirebilecek finansal yeterliliğe sahip, kiraya
verenle iliĢkili olmayanüçüncü bir tarafça kiraya verene sağlanan her türlü kalıntı
değer taahhütleri,
(d) Kiracının satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması
durumunda (B3)paragrafında tanımlanan hususlar dikkate alınarak değerlendirilir),
bu opsiyonun kullanım fiyatıve
(e) Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon
kullanacağını göstermesidurumunda, kiralamanın sonlandırılmasına iliĢkin ceza
ödemeleri.
Üretici veya satıcı konumundaki kiraya verenler
71 Kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte, üretici veya satıcı konumundaki kiraya veren,
her bir finansal kiralamaiçin aĢağıdakileri finansal tablolarına yansıtır:
(a) Dayanak varlığın gerçeğe uygun değeri kadar veya -bu değerden düĢük olması
durumundakiraya verenin alacağı kira ödemelerinin piyasa faiz oranı kullanılarak
iskonto edilmiĢ bugünküdeğeri kadar hasılat,
(b) Dayanak varlığın maliyetinden veya -bu tutardan farklı olması durumunda- defter
değerinden,taahhüt edilmemiĢ kalıntı değerin bugünkü değerinin düĢülmesiyle elde
edilen tutar kadarsatıĢların maliyeti ve
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(c) Kiraya verenin TFRS 15‟in uygulandığı doğrudan satıĢlara iliĢkin politikasına
göre satıĢ kârı veyazararı (hasılat ile satıĢların maliyeti arasındaki fark). Kiraya
verenin, dayanak varlığı TFRS 15‟teaçıklandığı Ģekilde devredip devretmediğine
bakılmaksızın, üretici veya satıcı konumundaki kiraya veren finansal kiralamanın
satıĢ kârını veya zararını kiralamanın fiilen baĢladığı tarihtefinansal tablolarına
yansıtır.
72 Üretici veya satıcılar, müĢterilerine genellikle bir varlığı satın alma veya kiralama
seçeneği sunar. Birvarlığın üretici veya satıcı konumundaki bir kiraya veren
tarafından finansal kiralama yoluyla kirayaverilmesi, dayanak varlığın her türlü
geçerli miktar indirimleri ya da ticari indirimlerini yansıtan normalsatıĢ fiyatı
üzerinden doğrudan satılmasından kaynaklanan kâr veya zarar tutarı kadar kâr veya
zarardoğurur.
73 Üretici veya satıcı konumundaki kiraya verenler, bazen müĢteri çekmek amacıyla
gerçeği yansıtmayacakkadar düĢük faiz oranları belirler. Böyle bir oranın
kullanılması, kiraya verenin iĢlemden elde edilen toplamgelirin çok büyük bir
kısmını kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte finansal tablolarına yansıtması sonucunu
doğurur. Gerçeği yansıtmayacak kadar düĢük faiz oranlarının belirlenmiĢ olması
durumunda, üretici veyasatıcı konumundaki kiraya veren, satıĢ kârını bir piyasa faiz
oranının kullanılmıĢ olması durumunda geçerliolacak satıĢ kârı tutarıyla sınırlandırır.
74 Üretici veya satıcı konumundaki kiraya veren, finansal kiralamanın elde
edilmesiyle bağlantılı olarakkatlanılan maliyetleri kiralamanın fiilen baĢladığı tarihte
gider olarak finansal tablolarına yansıtır, çünkü sözkonusu maliyetler ağırlıklı olarak
üretici veya satıcının satıĢ kârını elde etmesiyle ilgilidir. Üretici veyasatıcı
konumundaki kiraya verenlerin bir finansal kiralamayı elde etmek için katlandığı
maliyetler,baĢlangıçtaki doğrudan maliyetler tanımının ve dolayısıyla net kiralama
yatırımının dıĢında tutulur.
Sonraki ölçüm
75 Kiraya veren, kiralama süresi boyunca finansman gelirini net kiralama yatırımına
iliĢkin sabit birdönemsel getiri oranını yansıtan bir esasa göre finansal tablolarına
alır.
76 Kiraya veren, kiralama süresi boyunca finansman gelirini sistematik ve rasyonel
bir biçimde dağıtmayıamaçlar. Kiraya veren, döneme iliĢkin kira ödemelerini,
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anaparayı ve kazanılmamıĢ finansman geliriniazaltmak üzere brüt kiralama
yatırımından düĢer.
77 Kiraya veren, net kiralama yatırımına TFRS 9‟da yer alan finansal tablo dıĢı
bırakma ve değer düĢüklüğühükümlerini uygular. Kiraya veren, brüt kiralama
yatırımının hesaplanmasında kullanılan tahmini taahhütedilmemiĢ kalıntı değerleri
düzenli olarak gözden geçirir. Kiraya veren, tahmini taahhüt edilmemiĢ
kalıntıdeğerde bir azalma olması durumunda, gelirin kiralama süresine dağıtımını
revize eder ve tahakkuk edentutarlardaki azalmaları doğrudan finansal tablolara
yansıtır.
78 Kiraya veren, finansal kiralama kapsamındaki bir varlığı TFRS 5 SatıĢ Amaçlı
Elde Tutulan DuranVarlıklar ve Durdurulan Faaliyetler‟i uygulayarak satıĢ amaçlı
elde tutulan varlık olarak sınıflandırmasıdurumunda (veya satıĢ amaçlı olarak
sınıflandırılan bir elden çıkarılacak varlık grubu içine dâhil etmesidurumunda), bu
varlığı söz konusu Standart uyarınca muhasebeleĢtirir.
Kiralamada yapılan değişiklikler
79 Kiraya veren, finansal kiralamada yapılan bir değiĢikliği, aĢağıdaki koĢulların her
ikisinin sağlanmasıdurumunda ayrı bir kiralama olarak muhasebeleĢtirir:
(a) DeğiĢikliğin, bir veya daha fazla dayanak varlığın kullanım hakkını ilave etmek
suretiylekiralama kapsamını geniĢletmesi ve
(b) Kiralama bedelinin, kapsamdaki geniĢlemenin tek baĢına fiyatıyla ve ilgili
sözleĢme koĢullarınıyansıtmak için söz konusu fiyatta yapılan uygun düzeltmelerle
orantılı olarak artması.
80 Kiraya veren, ayrı bir kiralama olarak muhasebeleĢtirilmeyen finansal kiralamaya
iliĢkin bir değiĢikliğiaĢağıdaki Ģekilde muhasebeleĢtirir:
(a) DeğiĢiklik kiralama sözleĢmesinin baĢlama tarihinde geçerli olsaydı, kiralamanın
faaliyetkiralaması olarak sınıflandırılacak olması durumunda, kiraya veren:
(i) DeğiĢikliği, değiĢikliğin uygulanma tarihinden itibaren yeni bir kiralama olarak
muhasebeleĢtirir ve
(ii) Dayanak varlığın defter değerini, kiralamada yapılan değiĢikliğin uygulanma
tarihindenhemen önce net kiralama yatırımı olarak ölçer.
(b) Diğer durumlarda kiraya veren TFRS 9 hükümlerini uygular.
Faaliyet kiralamaları
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Finansal tablolara alma ve ölçme
81 Kiraya veren, faaliyet kiralamalarından elde ettiği kira ödemelerini doğrusal
olarak ya da baĢka birsistematik esasa göre finansal tablolarına yansıtır. Kiraya
veren, baĢka bir sistematik esasın dayanakvarlığın kullanımından kaynaklanan
faydadaki azalma Ģeklini daha iyi temsil etmesi durumunda buesası uygular.
82 Kiraya veren, amortisman dâhil olmak üzere kira gelirinin kazanılmasında
katlanılan maliyetleri giderolarak finansal tablolarına yansıtır.
83 Kiraya veren, bir faaliyet kiralamasını elde etmek için katlandığı baĢlangıçtaki
doğrudan maliyetleridayanak varlığın defter değerine ilave eder ve söz konusu
maliyetleri kiralama süresi boyunca kira geliriyleaynı yöntemi kullanarak finansal
tablolarına gider olarak yansıtır.
84 Faaliyet kiralamasına konu amortismana tabi dayanak varlıklara iliĢkin
amortisman

politikası,

kirayaverenin

benzer

varlıklara

uyguladığı

normal

amortisman politikasıyla tutarlı olmalıdır. Kiraya veren,amortismanı TMS 16 ve
TMS 38‟e göre hesaplar.
85 Kiraya veren, faaliyet kiralamasına konu bir dayanak varlığın değer düĢüklüğüne
uğrayıp

uğramadığınıbelirlemek

ve

belirlenen

değer

düĢüklüğü

zararlarını

muhasebeleĢtirmek için TMS 36‟yı uygular.
86 Üretici veya satıcı konumundaki kiraya veren, finansal tablolarına faaliyet
kiralamasına iliĢkin herhangi birsatıĢ kârı yansıtmaz, çünkü söz konusu iĢlem satıĢa
eĢdeğer bir iĢlem değildir.
Kiralamada yapılan değişiklikler
87 Kiraya veren, faaliyet kiralamasında yapılan bir değiĢikliği, asıl kiralamaya iliĢkin
olarak önceden ödenenya da tahakkuk eden kira ödemelerini yeni kiralamaya iliĢkin
kira ödemelerinin bir parçası olacak Ģekildedikkate alarak, değiĢikliğin uygulanma
tarihinden itibaren yeni bir kiralama olarak muhasebeleĢtirir.

Sunum
88 Kiraya veren, faaliyet kiralamasına konu dayanak varlıkları, söz konusu dayanak
varlığın niteliğine görefinansal durum tablosunda sunar.
Açıklamalar
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89 Kiraya verenler açısından açıklamaların amacı; kiracının finansal durumu,
finansal performansı venakit akıĢları üzerinde kiralamanın yarattığı etkinin finansal
tablo kullanıcıları tarafındandeğerlendirilmesi için temel oluĢturacak bilgilerin,
finansal durum tablosu, kâr veya zarar tablosu venakit akıĢ tablosunda sağlanan
bilgilerle birlikte dipnotlarda açıklanmasıdır. 90-97 paragrafları buamacın ne Ģekilde
karĢılanacağına iliĢkin hükümleri düzenler.
90 Kiraya veren, raporlama dönemine iliĢkin aĢağıdaki tutarları açıklar:
(a) Finansal kiralamalar için;
(i) SatıĢ kârı veya zararı,
(ii) Net kiralama yatırımına iliĢkin finansman geliri ve
(iii)

Net

kiralama

yatırımının

ölçümüne

dâhil

edilmeyen

değiĢken

kira

ödemeleriyleilgiligelir.
(b) Faaliyet kiralamaları için, belirli bir endeks veya orana bağlı olmayan değiĢken
kira ödemeleriyleilgili gelire iliĢkin açıklamadan ayrı olarak, kiralama geliri.
91 Kiraya veren, baĢka bir biçimin daha uygun olduğu durumlar dıĢında, 90‟ıncı
paragrafta belirtilenaçıklamaları tablo biçiminde sunar.
92 Kiraya veren, kiralama faaliyetleriyle ilgili olarak 89‟uncu paragrafta yer alan
açıklama amacını karĢılamakiçin gereken nitel ve nicel ilave bilgileri açıklar. Söz
konusu

ilave

bilgiler,

bunlarla

sınırlı

olmamaklabirlikte,

finansal

tablo

kullanıcılarının aĢağıdaki hususları değerlendirmesine yardımcı olacak bilgileriiçerir:
(a) Kiraya verenin kiralama faaliyetlerinin niteliği ve
(b) Kiraya verenin, dayanak varlıklara iliĢkin elinde bulundurduğu haklarla ilgili riski
nasıl yönettiği.Kiraya veren, özellikle dayanak varlıklara iliĢkin elinde bulundurduğu
haklara yönelik riskyönetim stratejisini (riski azaltmayı sağlayan araçlar da dâhil
olmak üzere) açıklar. Bu araçlar,örneğin geri alım anlaĢmalarını, kalıntı değer
taahhütlerini ve belirlenen sınırların aĢımındakullanılacak değiĢken kira ödemelerini
içerebilir.

Finansal kiralamalar
93 Kiraya veren, finansal kiralamalardaki net yatırımın defter değerinde meydana
gelen önemli değiĢikliklereiliĢkin nitel ve nicel açıklamaları yapar.
94 Kiraya veren, en az ilk beĢ yıl için yıllık bazda ve kalan yıllar için toplam tutar
üzerinden iskonto edilmemiĢkira alacaklarını göstererek, kira alacaklarına iliĢkin
vade analizini açıklar. Kiraya veren, iskonto edilmemiĢkira ödemeleri ile net
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kiralama

yatırımının

mutabakatını

yapar.

Söz

konusu

mutabakatta,

kira

ödemesialacaklarına iliĢkin kazanılmamıĢ finansman geliri ve iskonto edilmiĢ
taahhüt edilmemiĢ kalıntı değerbelirtilir.
Faaliyet kiralamaları
95 Kiraya veren, faaliyet kiralamasına konu maddi duran varlıklar için TMS 16‟daki
açıklama hükümleriniuygular. Kiraya veren, TMS 16‟daki açıklama hükümlerini
uygularken, her bir maddi duran varlık sınıfını,faaliyet kiralamasına konu varlıklar
ve faaliyet kiralamasına konu olmayan varlıklar Ģeklinde ayırır. Bunagöre kiraya
veren, faaliyet kiralamasına konu varlıklar için (dayanak varlık sınıfına göre) TMS
16‟daöngörülen açıklamaları, sahibi olarak elde tuttuğu ve kullandığı varlıklardan
ayrı olarak sunar.
96 Kiraya veren faaliyet kiralamalarına konu varlıklar için TMS 36, TMS 38, TMS
40 ve TMS 41‟de yer alanaçıklama hükümlerini uygular.
97 Kiraya veren, en az ilk beĢ yıl için yıllık bazda ve kalan yıllar için toplam tutar
üzerinden iskonto edilmemiĢkira ödemesi alacaklarını göstererek, kira alacaklarına
iliĢkin vade analizini açıklar.
Satış ve geri kiralama işlemleri
98 Bir iĢletmenin (satıcı-kiracının) bir varlığı diğer bir iĢletmeye (alıcı-kiraya verene)
devretmesi ve aynıvarlığı alıcı-kiraya verenden geri kiralaması durumunda, satıcıkiracı ve alıcı-kiraya veren, devirsözleĢmesini ve kiralamayı 99-103 paragraflarını
uygulayarak muhasebeleĢtirir.
Varlığın devrinin bir satış işlemi olup olmadığınındeğerlendirilmesi
99

ĠĢletme,

bir

varlığın

devrini

satıĢ

olarak

muhasebeleĢtirip

muhasebeleĢtirmeyeceğine karar verirken, TFRS15‟teki edim yükümlülüğünün ne
zaman yerine getirildiğinin tespitine iliĢkin hükümleri uygular.
Varlığın devrinin bir satış işlemi olduğu durumlar
100

Bir

varlığın

satıcı-kiracı

tarafından

devrinin,

varlık

satıĢı

olarak

muhasebeleĢtirilmesi için TFRS 15‟tekihükümleri karĢılaması durumunda:
(a) Satıcı-kiracı, geri kiralamadan kaynaklanan kullanım hakkı varlığını, elde tuttuğu
kullanım hakkıvarlığının önceki defter değeri oranı üzerinden ölçer. Buna göre satıcı-
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kiracı, yalnızca alıcı-kirayaverene devredilen haklarla iliĢkili kazanç veya kayıp
tutarını finansal tablosuna yansıtır.
(b) Alıcı-kiraya veren, varlığa iliĢkin satın alma iĢlemini ilgili Standartları
uygulayarak, kiralamayıise bu Standardın kiraya verenle ilgili muhasebeleĢtirme
hükümlerini uygulayarakmuhasebeleĢtirir.
101 Bir varlığın satıĢına iliĢkin bedelin gerçeğe uygun değerinin, varlığın gerçeğe
uygun değerine eĢit olmamasıya da kiralamaya iliĢkin ödemelerin, piyasa
koĢullarında olmaması durumunda iĢletme, satıĢtan elde edilenbedeli gerçeğe uygun
değerinden ölçmek için aĢağıdaki düzeltmeleri yapar:
(a) Piyasa koĢulları altında ödenen tüm bedelleri, ön kira ödemesi olarak
muhasebeleĢtirir ve(b) Piyasa koĢulları üstünde ödenen tüm bedelleri, alıcı-kiraya
veren tarafından satıcı-kiracıyasağlanan ek finansman olarak muhasebeleĢtirir.
102 ĠĢletme, 101‟inci paragraf uyarınca yapılması gereken tüm muhtemel
düzeltmeleri, aĢağıdakilerden hangisidaha kolay tespit edilebiliyorsa onu esas alarak
ölçer:
(a) SatıĢ bedelinin gerçeğe uygun değeri ile varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki
fark ve
(b) Kiralamaya iliĢkin sözleĢmeye bağlı ödemelerin bugünkü değeri ile kiralamaya
iliĢkin piyasakoĢullarında yapılan ödemelerin bugünkü değeri arasındaki fark.
Varlığın devrinin bir satış işlemi olmadığı durumlar
103

Bir

varlığın

satıcı-kiracı

tarafından

devrinin,

varlık

satıĢı

olarak

muhasebeleĢtirilmesi için TFRS 15‟tekihükümleri karĢılamaması durumunda:
(a) Satıcı-kiracı devredilen varlığı finansal tablolarında göstermeye devam eder ve
devir bedeline eĢittutarda bir finansal yükümlülüğü finansal tablolarına yansıtır. Söz
konusu finansal yükümlülüğüTFRS 9 kapsamında muhasebeleĢtirir.
(b) Alıcı-kiraya veren, devredilen varlığı finansal tablolarına yansıtmaz ve devir
bedeline eĢit tutardabir finansal varlığı finansal tablolarına yansıtır. Söz konusu
finansal varlığı TFRS 9 kapsamındamuhasebeleĢtirir.
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