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TFRS 16 KİRALAMALAR VE BOBİ FRS BÖLÜM 15 KİRALAMALAR UYARINCA KİRALAMA 

İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: 

İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARINA MUHTEMEL ETKİLERİ 

1. GİRİŞ 

İşletmeler, diğer işletmeler ile rekabet edebilmek için yeni yatırımlar yapmaya ihtiyaç 

duyarlar. Ancak bu yatırımların finansmanının, her zaman işletmenin özkaynakları ile 

karşılanması mümkün değildir (Gönen ve Akça 2014, 71-94). İşletmelerin yeni yatırımlara 

ihtiyaç duymaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek istemelerine rağmen, 

finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalardan istedikleri krediyi bulamamaları 

veya devletler tarafından sağlanan vergisel avantajlar gibi nedenler işletmeleri 

kiralamalara yöneltmektedir.  

Bu hususların yanı sıra, işletmeler bir varlığın sahibi olmak yerine, belirli bir süre için 

belirlenen dönemlerde taksitlerini ödeyerek o varlığın kullanım hakkını elde etmekte ve 

böylece satın almanın risklerinden ve operasyonel yüklerinden de kendilerini korumuş 

olmaktadırlar. Kiralama işlemi operasyonel olarak esneklik sağlamanın dışında, kiracı için 

eskime ve kalıntı değer (gelecekteki değer azalışları) risklerini de ortadan kaldırır. 

İşletmelerin yaygın bir şekilde başvurdukları kiralamaların muhasebeleştirilebilmesi için 

TMS 17 Kiralama İşlemleri ve vergi uygulamalarımız uyarınca kiralama sözleşmelerinin 

öncelikle faaliyet veya finansal kiralama olarak sınıflandırılması gerekmektedir (Tuğlu, 

2005). Yapılan kiralamanın türüne göre muhasebeleştirme esasları değişiklik 

gösterdiğinden, işletmelerin kiracı ve kiraya veren konumunda olmalarına göre de 

bilançoları ve kar veya zarar tabloları üzerine etkileri bulunmaktadır. Yine benzer şekilde, 

1 Ocak 2018’den itibaren yürürlüğe giren BOBİ FRS’de de kiralama işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesinde hem TMS 17 hem de vergi uygulamalarımız esas alınarak 

muhasebeleştirilme esaslarının belirlendiği görülmektedir. 

Diğer taraftan, Ocak 2016’da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu “UFRS 16 

Kiralamalar” standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak şekilde yayımlamıştır. 

Böylece, yeni standart ile kiracıların neredeyse bütün kira sözleşmelerini bilançolarında 

kullanım hakkı varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili kira yükümlülüklerini de kullanım 

hakkı modeline göre yükümlülük olarak muhasebeleştirmeleri gerekecektir. Buna karşın 
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kiraya veren işletmeler için muhasebeleştirme hükümleri mevcut uygulama ile benzer 

bir şekilde kalmıştır. KGK tarafından da TFRS 16 Kiralamalar aynı tarihte yürürlüğe girmek 

üzere 2018 yılında yayımlanmıştır. 

2. KİRALAMALARA İLİŞKİN TFRS 16’NIN YAYIMLANMASI 

Hem kiralayan hem de kiraya veren açısından kiralama işlemlerinin ilk 

muhasebeleştirilmesi ve izleyen dönemlerde ölçümüyle ilgili muhasebe ilkelerinin 

düzenlendiği TMS 17 uyarınca kiralamalar, finansal ve faaliyet kiralamaları olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların 

tamamına yakınının devredildiği kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılırken, 

bunların kiracıya devredilmediği kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. 

Bu bağlamda faaliyet ve finansal kiralama sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde 

büyük farklılıklar bulunmaktadır. TMS 17’ye göre, finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin 

borçlar ve kiralamaya konu varlıklar bilançoda gösterilirken, faaliyet kiralaması 

sözleşmeleri ile ilgili borç ve varlıklar bilanço dışında izlenmektedir. Dolayısıyla, TMS 

17’nin yatırımcılarda ve analistlerde doğurduğu en büyük endişe, kiracı tarafında, pek 

çok borcun finansal tablolara yansıtılmamış olmasıdır. 

2005 yılında ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC), ABD’de hisseleri borsada işlem gören 

şirketlere ait toplam 1 trilyon 25 milyar Dolarlık  borcun bilanço dışında olduğunu 

açıklamıştır. Risk yönetimi bakışıyla değerlendirildiğinde, bu şirketlerin birçoğunun 

bilançoda gösterilenden daha fazla riski bilanço dışında taşıdığı görülmektedir 

(www.kpmg.com.tr). 

Kiralamaların muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak yukarıda belirtilen konularda gelen 

talepler doğrultusunda yürütülen proje neticesinde Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu Ocak 2016’da UFRS 16’yı, 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak şekilde 

yayımlamıştır. Böylece, yeni standart ile kiracıların neredeyse bütün kira sözleşmelerini 

bilançolarında kullanım hakkı varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili kira yükümlülüklerini 

de kullanım hakkı modeline göre yükümlülük olarak muhasebeleştirmeleri gerekecektir.  

Ülkemizde de bu yeni Standardın mevzuatımıza kazandırılması amacıyla KGK tarafından 

yapılan çalışmalar tamamlanarak, TFRS 16 Kiralamalar aynı tarihten itibaren yürürlüğe 
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girmek üzere 6 Nisan 2018 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Böylelikle, TFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle, 2019 yılından itibaren, faaliyet kiralamaları 

da artık bilançoya taşınacak ve mevcut uygulama açısından yapılması gerekli olan 

finansal ve faaliyet kiralaması ayrımı kiracı açısından ortadan kalkmış olacaktır. 

Böylelikle, mevcut uygulamada bilanço dışında izlenen faaliyet kiralamalarından 

kaynaklanan yükümlülükler kiralama borcu olarak ve yine faaliyet kiralamasına konu 

varlıkların kullanım hakları da artık bilançoya taşınacaktır.  

3. YENİ TFRS 16 UYARINCA KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KİRACI TARAFINDAN 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL YAKLAŞIM 

TMS 17 uyarınca kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel konu kiralama 

işleminin finansal kiralama ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmasıdır. Finansal 

kiralama varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk ve getirileri önemli ölçüde karşı tarafa 

devreden sözleşmeler iken faaliyet kiralamalarında ise devredilmez. 

Kiralama işleminin sınıflandırılması kiralama sözleşmesinin başlangıcında yapılır ve 

kiralama süresi boyunca kiraya veren ve kiracı, kiralama koşullarının değiştirilmesi 

konusunda anlaşmadıkları sürece (kiralamanın yenilenmesi dışında), söz konusu 

sınıflandırmada bir değişiklik yapılmaz. Ancak, kiralama koşullarının değiştirilmesi söz 

konusu olduğunda, bu sınıflandırma yeniden gözden geçirilmelidir. 

Bunun yanı sıra; TMS 17 ’de kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kiracı açısından 

ve kiraya veren açısından olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Daha sonra kendi 

içinde hem kiracı hem de kiraya veren açısından finansal kiralama ve faaliyet kiralaması 

olmak üzere tekrardan bir ayırıma tabi tutularak muhasebeleştirme işlemleri 

açıklanmıştır.  

Bu kapsamda, kiracılar tarafından finansal kiralama kapsamındaki varlıklar bilançolarına 

alınırken, faaliyet kiralaması kapsamındaki varlıkları bilanço dışı varlık olarak 

değerlendirmektedir. Buna karşın, yeni yayımlanan TFRS 16 kapsamında, 12 aydan kısa 

vadeli ve düşük değerli varlık kiralamaları hariç olmak üzere (uygulanması ihtiyari olan 

muafiyetler dışında), şirketler ortak bir şekilde kiralamaların tamamını bilanço kalemi 

olarak değerlendirecektir. Ancak; kiralama süresi kısaysa (12 aydan daha az) veya 

https://www.gorusuzmani.com/


 

4 
 

kiralanan varlığın değeri düşükse (örneğin, dizüstü bilgisayar kiralaması) bu kiralama 

sözleşmeleri ile ilgili varlık ve borçların bilançoya alınmasına yönelik tercihe bağlı 

muafiyetler bulunuyor. 

Yeni muhasebe modeli olarak, kiracı kiralama süresinin başlangıç tarihinde, kullanım 

hakkı veren varlığı ve kira ödemelerine ilişkin borcu finansal durum tablosunda 

muhasebeleştirir. Böylece, TFRS 16 ile kiracıların neredeyse bütün kira sözleşmelerini 

bilançolarında kullanım hakkı varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili kira yükümlülüklerini 

de kiralamalardan kaynaklanan yükümlülük olarak finansal tablolarına almaları 

gerekecektir. 

TFRS 16’ya göre kiracının finansal tablolarında kiralamanın gösterimini özetlemek 

gerekirse:  

— Yükümlülükler yapılmamış olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden 

gösterilir.  

— Varlığın kullanım hakkı ilk muhasebeleştirmede maliyeti üzerinden ölçülür. 

— Varlığın kullanım hakkı mülkiyet hakkına sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı 

amortisman uygulamasına tabi tutulur ve  

— Sözleşme kapsamında yapılan kira ödemeleri faiz ve anapara ödemeleri olarak ayrılır. 

4.  YENİ TFRS 16’NIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİLERİ 

4.1. Finansal Durum Tablosuna (Bilançoya) Etkileri 

TFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2019 yılından itibaren, faaliyet kiralamaları da 

artık bilançoya taşınmış ve eski uygulamadaki finansal kiralama ve faaliyet kiralaması 

ayrımı ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla, TMS 17’ye göre bilanço dışında izlenen faaliyet 

kiralamasından kaynaklanan yükümlülükler artık kiracının bilançosuna alınacak ve 

bunların karşılığında da kullanım hakları kaydedilecektir.  Aşağıdaki tabloda bu durum 

karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. 
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Tablo 1. UMS 17 ve UFRS 16 Kapsamında Kiralama İşlemlerinin Bilançoda Gösterimi

 

4.2. Kapsamlı Gelir Tablosuna Etkileri 

TFRS 16’nın finansal tablolardaki etkisi sadece bilanço ile sınırlı değildir. Kiralama süresi 

boyunca şirketler yıllık olarak sabit tutarda kira ödemesi yapsalar bile, ilk yıllarda daha 

fazla faiz gideri kaydedecekler, çünkü kiralama süresi boyunca anapara ödemeleri 

yapıldıkça borcun azalması nedeniyle faiz gideri de azalacaktır. 
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Tablo 2. UMS 17 ve UFRS 16 Kapsamında Kiralama İşlemlerinin Gelir Tablosunda Gösterimi

 

4.3. Nakit Akış Tablosuna Etkileri 

Kiralama işlemlerine ilişkin ödemelerin nakit akış tablosunda sunulmasına ilişkin olarak 

nakit akışlarının sınıflandırılmasında bazı etkilerinin olması beklenmektedir. TFRS 16’nın 

uygulanmasıyla birlikte, daha önceden işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 

akışlarında raporlanan tutarların bu gruptan çıkış tutarında yaşanan azalış oranında 

finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı çıkışının artması söz konusu olacaktır. 

Bunun nedeni, daha önceden bilanço dışında izlenen faaliyet kiralamalarına ilişkin 

ödemelerin, TMS 17 uyarınca işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında 

sınıflandırılmasıdır. Buna karşın, TFRS 16 uygulandığında, kiralama borçlarına karşılık 

yapılan tüm kira ödemelerinin finansman faaliyetlerinden nakit akışları olarak 
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sınıflandırılması gerekecektir. Ancak, TFRS 16 uyarınca kira ödemelerinin ayrıştırılması 

gerekli olacağından, bu ödemelerin faiz kısmına denk gelenlerin işletmelerin muhasebe 

politikası tercihine bağlı olarak finansman faaliyetlerinden veya işletme faaliyetlerinden 

nakit akışları olarak sınıflandırılması mümkündür.  

4.4. Dipnotlarda Yapılan Açıklamalara Etkileri 

TMS 17 uyarınca kiracılar açısından yapılması gerekli olan açıklamalar finansal ve faaliyet 

kiralamaları itibarıyla farklılaşmaktadır.  TMS 17’nin 31 inci Paragrafı uyarınca kiracılar, 

“TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının gereklerini yerine getirmelerinin 

yanı sıra, finansal kiralama işlemine ilişkin genel olarak aşağıda yer alan açıklamaları da 

yaparlar: 

(a) Kiralama konusu her bir varlık için raporlama dönemi sonundaki net defter değeri. 

(b) Gelecekteki asgari kira ödemelerinin raporlama dönemi sonu itibariyle toplamları 

ile bugünkü değerlerinin birbirleriyle mutabakatı. Buna ek olarak, gelecekteki 

asgari kira ödemelerinin raporlama dönemi sonundaki toplamları ile bugünkü 

değerlerinin aşağıda yer alan her bir dönem itibariyle değeri: 

(i) Bir yıldan az; 

(ii) Bir yıldan fazla ve beş yıldan az; 

(iii) Beş yıldan fazla. 

Ayrıca, TMS16, TMS36, TMS38, TMS40 ve TMS41’de açıklamalara ilişkin olarak yer alan 

esaslar, kiracılar açısından finansal kiralama işlemi çerçevesinde kiralanan varlıklar için 

de geçerlidir. 

TMS 17’nin 35 inci Paragrafı uyarınca kiracılar, TFRS 7’ye uymalarının yanı sıra, faaliyet 

kiralaması işlemine ilişkin genel olarak aşağıdaki açıklamaları da yapar: 

(a) İptal edilemeyen faaliyet kiralaması çerçevesinde aşağıda yer alan her bir dönem 

itibariyle ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı: 

(i) Bir yıldan az; 

(ii) Bir yıldan fazla ve beş yıldan az; 

https://www.gorusuzmani.com/


 

8 
 

(iii)  Beş yıldan fazla. 

(b) Raporlama dönemi sonu itibariyle, iptal edilemeyen kiralama şeklinde yapılan alt 

kiralamalarla ilgili olarak elde edilmesi beklenen asgari kira tutarlarının toplamı. 

(c) Dönem içerisinde asgari kira ödemeleri, koşullu kiralar ve alt kira ödemeleri 

şeklinde ayrı ayrı gider olarak muhasebeleştirilen ilk kiralamaya ilişkin ödemeler 

ve alt kiralamaya ilişkin ödemeleri. 

Yukarıda görüldüğü üzere, TMS 17 uyarınca yapılması gerekli olan açıklamalar bir liste 

halinde sıralanmıştır. Buna karşın, TFRS 16 kuralcı niteliksel açıklamalar listesi içermez. 

Bunun yerine, açıklamalara ilişkin genel amaçları ortaya koymakta ve işletmenin bu 

amaçları karşılayan bilgileri açıklamasını öngörmektedir. Dolayısıyla, TFRS 16 yatırımcılar 

açısından faydalı olan bilgilerin açıklanmasına odaklanmak suretiyle kiralamalara ilişkin 

açıklamaların etkinliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, TFRS 16’nın temel 

amacı kiralama işlemlerinden doğan nakit akışlarının tutarı, zamanlaması ve belirsizliği 

hakkında finansal tablo kullanıcılarına ihtiyaca ve gerçeğe uygun bilgi sunmak amacıyla 

kiracı tarafından yapılacak açıklamalara ilişkin genel ilkeleri belirlemektir (www.ifrs.org).  

Önemli kiralamalarla ilgili olarak, TMS 17 ile benzer şekilde, kira ödemelerinin sürelerine 

ilişkin alt vadelerinin verilmesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, TFRS 16 kira 

ödemelerinden kaynaklanan toplam nakit çıkısı ve kiralanan varlıkların sınıfları hakkında 

bilgi verilmesini de öngörmektedir. Bununla yatırımcılara işletmenin kiralama işlemleri 

ile ilgili bir resmin ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Yukarıda belirtildiği üzere, TMS 17 uyarınca kira ödemeleri ile ilgili olarak bir yıldan kısa 

olan, bir yıldan uzun olup beş yıldan kısa olan ve beş yıldan uzun olan zaman aralıklarında 

vade analizlerinin yapılması öngörülmektedir. Buna karşın, TFRS 16 uyarınca TFRS 7’de 

benimsenen yaklaşımla aynı yaklaşım esas alınmış olup, işletmelerin hangi zaman 

aralıklarına ilişkin bilgilerin verilmesinin yatırımcılar açısından faydalı olacağının 

değerlendirmesi gerekmektedir. Bu itibarla, diğer finansal borçlarla ilgili olarak 

işletmenin yapmış olduğu analizinin aynısı kiralamalardan kaynaklanan borçlar için 

yapılması sağlanacaktır (www.ifrs.org).  

Karmaşık özelliklere sahip kiralamalar (örneğin, değişken kira ödemelerine, uzatma 
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opsiyonlarına ve kalıntı değer garantilerine sahip kiralamalar) için TFRS 16 uyarınca 

finansal tabloların diğer bir yerinde açıklanmamış olan işletmeye özgü önemli bilgilerin 

açıklanması gereklidir (www.ifrs.org).  İşte daha önceden işletmeler tarafından tekdüze 

olarak yapılan açıklamaların, bu hükümle birlikte işletmelere özgü açıklamaların 

yapılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.  

5.  YENİ TFRS 16’NIN SEKTÖRLER İTİBARIYLA İŞLETMELERE ETKİLERİ 

Kiralama işlemleri havayolları, perakende, taşımacılık, turizm ve telekom gibi bazı 

sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler tarafından oldukça fazla kullanılmaktadır. TFRS 

16’dan kaynaklanan değişiklikler, bu sektörlerdeki şirketlerin bilançolarının yanı sıra kar 

ya da zarar tablolarını ve temel performans göstergelerini ciddi olarak etkileyecektir. 

Standardı yayımlayan otorite olarak IASB’nin (Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu) yayımladığı etki analizi raporunda, dünyanın farklı bölgelerindeki farklı 

sektörlerden 1022 halka açık şirketin verileri incelenmiş ve bazı önemli göstergelerin 

yeni UFRS 16’nın uygulanması ile nasıl etkileneceği açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibi havayolları, perakende ve turizm gibi belli sektörlerin varlık tutarları UFRS 

16’nın uygulanması ile yüzde 20-23 artış gösterebilecektir (www.ifrs.org). 

Tablo 3. UFRS 16 Uygulamasının Sektörler İtibarıyla İşletmelerin Göstergelerine Etkileri 
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UFRS 16’nın, şirketlerin en sık kullandığı metriklerden biri olan FAVÖK (EBITDA: faiz, 

vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kar) ve FVÖK  (EBIT: faiz ve vergi öncesi 

kar)  üzerinde de etkileri olacaktır. Faaliyet (operayonel) kiralama sözleşme sayısı yüksek 

olan şirketler için EBITDA’da önemli artışlar olacaktır. Bunun sebebi, UMS 17’ye göre 

faaliyet kiralamaları için yapılan tüm ödemeler kira gideri olarak sınıflandırılırken, UFRS 

16 sonrası giderler, faiz gideri ve amortisman gideri olacak ve bu giderler de EBITDA 

hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.   

Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi TFRS 16, kârlar bakımından da en çok havayolları, 

perakende, turizm ve seyahat gibi sektörleri etkilemesi beklenmektedir (www.ifrs.org). 

Tablo 4. UFRS 16 Uygulamasının Sektörler İtibarıyla İşletmelerin Rasyolarına Etkileri 

 

6.  YENİ UFRS 16’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE ERKEN UYGULANMASI 

IASB, “UFRS 16 Kiralama İşlemleri” standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak 

şekilde Ocak 2016’da yayımlamıştır. Ayrıca, diğer tüm değişikliklerde ve yeni yayımlanan 

standartlarda olduğu gibi işletmelerin erken uygulama seçme opsiyonu bulunmaktadır. 

Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

https://www.gorusuzmani.com/
http://www.ifrs.org/
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Tablo 5. UFRS 16’nın Yürürlük Tarihi ve Erken Uygulama Opsiyonu 

 

Bilindiği üzere, Ülkemizde muhasebe standartları Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 

UFRS’lerle bire bir uyumlu olarak yayımlanmaktadır. Halihazırda, Eylül 2016 tarihinde 

UFRS’lerle bire bir uyumlu olarak TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Nisan 2018 

tarihinde de TFRS 16 Kiralamalar yayımlanmıştır. Ülkemizde yalnızca bir şirket tarafından 

2018 yılında erken uygulamanın seçildiği bilinmektedir. 

7.  TMS 17 ve BOBİ FRS KAPSAMINDA KİRALAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE TFRS 16 

KARŞILAŞTIRILMASI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ 

TMS 17 ve BOBİ FRS’de kiralamaların muhasebeleştirilmesine yönelik genel olarak 

benzer yaklaşım benimsenmiş olduğundan öncelikli olarak BOBİ FRS ve TMS 17 uyarınca 

kiralama işlemlerin muhasebeleştirilmesi karşılaştırılacak olup, sonrasında TFRS 16 ile 

genel yaklaşım farklılıkları belirtilecektir. 

BOBİ FRS’de yer alan kiralama tanımı, kiralama işlemlerinin finansal ve faaliyet olarak 

sınıflandırılması, kiralama süresinin başlangıcının belirlenmesi, kiralamadaki zımni faiz 

oranı, kiralama konusu varlığın niteliğine göre ilgili olduğu varlık sınıfı için kullanılan 

ölçüm yönteminin uygulanması, satış ve geri kiralama işlemlerinde uygulanan muhasebe 

esasları ve kiralama sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi açısından kapsam dışı 

bırakılan konular, finansal kiralama ile kiralanan varlıklardan amortismana tabi olanlar 

için ayrılacak amortisman tutarlarının belirlenmesi bakımından TMS 17 ile benzer ilkeler 

benimsenmiş olmakla birlikte, aşağıda belirtilen bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

Finansal kiralama sınıflandırma kriterleri ile ilgili olarak:  

https://www.gorusuzmani.com/
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- TMS uyarınca; kiralama süresinin, varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü 

kapsayan kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılırken,  BOBİ FRS uyarınca bu 

varlığın ekonomik ömrünün % 80'inden daha büyük bir bölümünü kapsaması olarak 

belirlenmiştir. 

- TMS uyarınca; kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin en az kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması iken, BOBİ FRS 

uyarınca bugünkü değerinin varlığın gerçeğe uygun değerinin % 90'ından daha büyük bir 

değeri oluşturması olarak belirlenmiştir. 

- TMS uyarınca varlığın mülkiyetinin "kiralama süresi sonunda veya daha önce" kiracıya 

geçeceği şeklinde ifade edilirken, BOBİ FRS uyarınca bu kriter yalnızca "kiralama süresi 

sonunda" kiracıya geçeceğinin öngörülmesi olarak belirlenmiştir.  

-TMS uyarınca; kiracıya sözleşmeye konu varlığı, hakkın kullanılacağı tarihteki gerçeğe 

uygun değerinden" önemli ölçüde düşük" bir bedelle satın alma hakkı tanınması iken, 

BOBİ FRS uyarınca hakkın kullanılacağı tarihteki gerçeğe uygun değerinden" daha düşük" 

bir bedelle satın alma hakkı tanınması olarak ifade edilmiştir. 

 - TMS uyarınca kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir kira bedeli ile "bir dönem" 

daha kiralamayı sürdürme hakkının bulunması iken, BOBİ FRS uyarınca bu kriterde 

"belirli bir süre daha" olarak belirtilmiştir. 

Ayrıca, TFRS’de kullanılan bazı kavramlar BOBİ FRS’de aynı hususları ifade 

etmekle birlikte farklı şekillerde kullanılmıştır. Bunlardan en dikkat çekenleri olarak 

"faaliyet kiralaması" yerine "geleneksel kiralama"; asgari kira ödemeleri benzer şekilde 

tanımlanmasına rağmen kira ödemeleri ifadelerinde asgari ibaresine yer verilmemiş olup 

varlıktan elde edilmesi beklenen "yarar" yerine "getiri" olarak belirtilmiştir. Ayrıca TFRS 

uyarınca risk ve yararların kapsamı açıklanırken, BOBİ FRS'de böyle bir kapsam 

açıklanmamıştır. 

https://www.gorusuzmani.com/
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     TMS uyarınca; zimmi faiz oranının tespit edilememesi durumunda, kiracının ek 

borçlanma faiz oranını kullanması hükmüne yer verilmişken, BOBİ FRS'de ise ek 

borçlanma maliyeti daha açık bir şekilde "kiracı kiralama konusu varlığı satın almış 

olsaydı kiralama sözleşmesinin başlangıç tarihi itibariyle benzer vade ve teminatlar 

çerçevesinde borçlanacak olduğu tutar için katlanması gereken faiz oranı" olarak ifade 

edilmiştir. 

Bu farklıların TFRS 16 ile karşılaştırılması ise genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

 

Tablo 6. TFRS 16 ile BOBİ FRS KARŞILAŞTIRMASI 

 BOBİ FRS TFRS 

Kiralama 

işlemlerinin 

sınıflandırılması 

Kiralama işlemlerinin sınıflandırılması, 

kiralamaya konu varlığın mülkiyetine sahip 

olmaktan kaynaklanan risk ve yararların 

kiraya verende ya da kiracıda bulunma 

derecesine göre yapılır. 

Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının 

kiracıya devredilip devredilmediğine 

bakılmaksızın, bir varlığın mülkiyetine 

sahip olmaktan kaynaklanan risk ve 

yararların tamamının veya tamamına 

yakınının devredildiği kiralamalar finansal 

kiralama olarak sınıflandırılır. 

Varlığın mülkiyetine sahip olmaktan 

kaynaklanan risk ve yararların tamamına 

yakınının kiracıya devredilmediği 

kiralamalar ise geleneksel kiralama olarak 

sınıflandırılır. (BOBİ FRS 15.6 - 8) 

Kiracı açısından kiralamanın fiilen 

başladığı tarihte finansal tablolara 

bir kullanım hakkı varlığı ve bir 

kira yükümlülüğü yansıtılır. Buna 

istinaden kiralamalarda faaliyet 

kiralaması ya da finansal kiralama 

ayırımı yoktur (TFRS 16.22). 

Ancak kiraya veren açısından 

kiralamaların her biri faaliyet 

kiralaması ya da finansal kiralama 

olarak sınıflandırılır. (TFRS 16.61) 

https://www.gorusuzmani.com/


 

14 
 

Kiralama işlemi olarak 

sınıflandırma 

yapılmasına ilişkin 

kriterler 

Aşağıdaki durumların bir veya birden 

fazlasını karşılayan kiralama işlemlerinde 

varlığın mülkiyetine sahip olmaktan 

kaynaklanan risk ve yararların tamamının 

veya tamamına yakınının kiracıya 

devredildiği kabul edilir ve kiralama işlemi 

finansal kiralama olarak kayda alınır: 
 Varlığın mülkiyetinin kira süresi 

sonunda kiracıya devredilecek olması. 
 Kiracıya, sözleşmeye konu varlığı, 

hakkın kullanılacağı tarihteki gerçeğe 

uygun değerinden daha düşük bir 

bedelle satın alma hakkı tanınması ve 

kiralama sözleşmesinin başlangıcında 

bu hakkın kullanılma olasılığının 

yüksek olması. 
 Kiralama süresinin varlığın ekonomik 

ömrünün %80'inden daha büyük bir 

bölümünü kapsaması. Ekonomik 

ömür, bir veya birden fazla kullanıcı 

tarafından varlığın ekonomik olarak 

kullanılabileceği süreyi ya da varlıktan 

elde edilmesi beklenen üretim 

miktarını ifade eder. 
 Kiralama sözleşmesinin başlangıcı 

itibarıyla kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin varlığın gerçeğe uygun 

değerinin %90'ından daha büyük bir 

değeri ol uşturması ( BOBİ FRS 15.10). 

Bir kiralamanın genellikle finansal 

kiralama olarak sınıflandırılmasını 

sağlayan durumlara ilişkin 

örnekler TFRS ile benzer olmakla 

birlikte (TFRS 16 63) genel kavram 

TFRS’den farklıdır. TFRS’de kiracı 

kiralamanın fiilen başladığı 

tarihte tüm kiralamalar için 

herhangi bir sınıflandırma 

olmaksızın finansal durum 

tablosuna bir kullanım hakkı 

varlığı ve bir kira yükümlülüğü 

yansıtırken, sadece kiraya veren 

kiralamaların her birini faaliyet 

kiralaması ya da finansal kiralama 

olarak sınıflandırır. (TFRS 16 22, 

61) 

KAYNAK: (BOBİ FRS ve TFRS Farklılıklar ve Benzerlikler Yayını Eylül 2018: 

www.pwc.com.tr) 

https://www.gorusuzmani.com/
http://www.pwc.com.tr/
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Örnek Uygulama: 

Yıllık kira ödemesi 350.000 USD olan bir işletmenin 10 yıllık kira sözleşmesi bulunmaktadır. İşletmenin 10 yıllık ek borçlanma maliyeti yüzde 4,76’dır. 

TMS 17 ve BOBI FRS kapsamında faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan bu kiralama, doğrusal olarak yıllık 350.000 usd kira gideri olarak kar veya zarara 

yansıtılmaktadır. TFRS 16 uygulamasında ise artık faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılma yapılmayacağından, sözleşeme kapsamındaki bu kiralama ile 

ilgili olarak kullanım hakkı varlığı ve buna karşılık bir yükümlülüğün finansal tablolara alınması gerekmektedir. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kira gideri 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

Net bugünkü değer 2,734,131

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kiralanan varlıkların kullanım hakkı 2,734,131 2,460,718 2,187,305 1,913,892 1,640,479 1,367,065 1,093,652 820,239 546,826 273,413 -

Amortisman giderleri 273,413 273,413 273,413 273,413 273,413 273,413 273,413 273,413 273,413 273,413

Anapara kalan 2,734,131 2,514,328 2,284,058 2,042,822 1,790,099 1,525,342 1,247,978 957,405 652,996 334,091 -

Faiz gideri 130,197 119,730 108,765 97,277 85,243 72,635 59,428 45,591 31,095 15,909

Toplam gider 403,610 393,143 382,178 370,690 358,656 346,048 332,841 319,004 304,508 289,322

Fark (53,610) (43,143) (32,178) (20,690) (8,656) 3,952 17,159 30,996 45,492 60,678
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SONUÇ 

Son dönemde işletmeler tarafından alternatif finansman yöntemi olarak kiralama 

işlemlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu yönüyle, kiralamalar bir malın yatırımcı 

tarafından satın alınması yerine, başka bir işletme tarafından alınarak, yatırımcı 

işletmeye belirli bir dönem kiralanmasıyla sağlanan finansman şekli olarak 

tanımlanmaktadır. 

TMS 17 Kiralama İşlemleri ve Ülkemizde halihazırla geçerli olan vergi mevzuatı benzer 

hükümler içermekte ve kiralamaları finansal ve faaliyet kiralaması olarak ikili ayrıma tabi 

tutmaktadır. Bu kapsamda, finansal kiralama kapsamındaki varlıklar işletmelerin 

bilançolarına alınırken faaliyet kiralama kapsamındaki varlıklar bilanço dışı varlık olarak 

değerlendirildiğinden, faaliyet kiralaması sözleşmeleri ile ilgili borç ve varlıklar bilanço 

dışında kalmaktadır. Dolayısıyla, finansal tablo kullanıcıları açısından TMS 17’nin 

doğurduğu en büyük endişe, kiracı tarafında, pek çok borcun şirketlerin bilançolarında 

yer almamasıdır. Bu nedenle, şirketlerin birçoğunun kiralamalarından kaynaklı olarak 

bilançoda gösterilenden daha fazla riski bilanço dışında taşıdığı görülmektedir. 

Kiralamaların muhasebeleştirilmesi ile ilgili daha şeffaf bir raporlama sağlamak üzere 

yürütülen proje neticesinde IASB Ocak 2016’da UFRS 16’yı, 1 Ocak 2019’dan itibaren 

geçerli olacak şekilde yayımlamıştır. Böylece, yeni standart ile kiracıların neredeyse 

bütün kira sözleşmelerini bilançolarında kullanım hakkı varlıkları olarak, aynı zamanda 

ilgili kira yükümlülüklerini de kullanım hakkı modeline göre yükümlülük olarak 

muhasebeleştirmeleri gerekecektir. UFRS 16 ile birlikte kiralamaların önemli bir kısmı 

artık bilançoda gösterilecektir. Böylece, kiralamalar yoluyla faaliyetlerini devam ettiren 

tüm şirketlerin, raporladıkları varlık ve yükümlülükleri artış gösterecektir. 

Ayrıca, UFRS 16’nın, şirketlerin en sık kullandığı metriklerden biri olan EBITDA (faiz, vergi, 

amortisman ve itfa payı öncesi kar) ve EBIT (faiz ve vergi öncesi kar)  üzerinde de etkileri 

olacaktır. Bilanço dışı kiralama sözleşmeleri yüksek olan şirketler için EBITDA’da önemli 

artışlar olacaktır. 

Ülkemizde de bu yeni Standardın mevzuatımıza kazandırılması amacıyla KGK tarafından 

https://www.gorusuzmani.com/
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yapılan çalışmalar tamamlanarak, TFRS 16 Kiralamalar aynı tarihten itibaren yürürlüğe 

girmek üzere 6 Nisan 2018 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

TFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kiralama işlemlerinin finansal tablolara 

etkilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında şirketlerin kiralama sözleşmelerini gözden 

geçirip, kendi şirketlerinin nasıl etkileneceği konusunda tahmin ve hesaplamalarını 

yapmaları önem arz etmektedir. TFRS 16’nın ilk uygulaması yapılırken hem finansal 

tablolara etkisi, hem yeni standardı uygulamanın maliyeti, hem de şirketin kiralamaları 

ile ilgili mevcut uygulamalarını (sözleşmelerini) değiştirip değiştiremeyeceği 

değerlendirilmelidir. 

 

https://www.gorusuzmani.com/
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