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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK)
tarafından Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri”
Standardı yayınlanmıştır. UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili
yorumların yerine geçecek olan yeni standart 1 Ocak 2019
tarihi itibarıyla geçerli olacaktır.
Kiralama nedir?
Kiralama sözleşmeleri sözleşme
başlangıcında şirketlere kiralama konusu
varlığın kullanım hakkını sağlar, kira
ödemeleri dönemlere sair olduğundan
ayrıca kullanımı yaygın bir finansman
avantajı da bulunmaktadır.
Kiralama muhasebesinde değişiklikler
UMS 17’ye göre, finansal kiralamaya konu
varlıklar ve finansal kiralama sözleşmelerine
ilişkin borçlar bilançoda gösterilmektedir,
faaliyet kiralaması sözleşmeleri ile ilgili varlık
ve borçlar bilanço dışında bırakılmaktadır.
UFRS 16 Standardı ise faaliyet kiralaması ve
finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak
tek bir kiralama modeli sunmaktadır. Bu
modeli uygulayarak faaliyet kiralaması yapan
şirketlerin ilgili kiralama sözleşmelerini UFRS
16 standardı kapsamında finansal tablolara
almaya ilişkin istisna hususunda başlangıçta
aşağıdaki iki temel kriteri dikkate almaları
gerekmektedir;
•• Kısa vadeli kiralamalar (1 yıldan kısa vadeli
sözleşmeler)*

* Satın alma opsiyonu içeren bir kiralama, kısa vadeli
kiralama değildir.

•• Dayanak varlığın (tanımlanan varlık) düşük
değerli olduğu kiralamalar
Yukarıda belirtilen iki temel kriterden birine
uygunluk sağlayan faaliyet kiralamalarının
finansal tablolara alınması istisna
kapsamına girmektedir. İstisnaya ilişkin
temel kriterlere uygunluk sağlayamayan
faaliyet kiralamalarının finansal tablolara
dahil edilip edilmemesine ilişkin ise
değerlendirme sürecinin yapılması
gerekmektedir. Bir karar ağacı niteliğinde
olan bu değerlendirme sürecinin sonunda
ilgili faaliyet kiralamalarının finansal
tablolara dahil edilip edilmeyeceğine karar
verilmesi gerekmektedir. Karar ağacı olarak
nitelendirebileceğimiz değerlendirme
hususları özetle aşağıdaki gibidir;
Sözleşmede tanımlanabilir bir varlık
var mı?
Bir varlık genellikle sözleşmede açık bir
şekilde belirlenerek tanımlanır. Bununla
birlikte, bir varlık müşterinin kullanımına
sunulduğu zaman zımni olarak da
tanımlanabilir. Ek olarak, bu safhada
asli ikâme haklarına da dikkat edilmesi
gerekmektedir.
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Tanımlanan varlığın kullanımından
sağlanacak ekonomik yararların
tamamına yakınını elde etme hakkı
var mı?
Müşterinin tanımlanan bir varlığın
kullanımını kontrol etmesi için kullanım
süresi boyunca, varlığın kullanımından
sağlanan ekonomik yararların tamamına
yakınını elde etme hakkına sahip olması
gerekir.
Tanımlanan varlığın kullanımını
yönetme hakkı var mı?
•• Müşterinin, kullanım süresi boyunca
varlığın nasıl ve hangi amaçla
kullanılacağını yönetme hakkına sahip
olması.
•• Varlığın nasıl ve hangi amaçla
kullanılacağına ilişkin kararların önceden
belirlenmiş olması ve:
i) Müşterinin, kullanım süresi boyunca varlığı
işletme (veya varlığı kendi belirlediği şekilde
işletmeleri için başkalarını yönlendirme)
hakkına sahip olması ve tedarikçinin bu
işletme talimatlarını değiştirme hakkının
bulunmaması veya
ii) Müşterinin, kullanım süresi boyunca
varlığın nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını
önceden belirleyecek şekilde varlığı (ya da
varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması.
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Yukarıda belirtilmiş olan bu kriterler
sonucunda ilgili faaliyet kiralamasının UFRS
16 standardı kapsamında finansal tablolara
dahil edilip edilmeyeceğine karar verilmesi
gerekmektedir.
Ölçümleme
Kira yükümlülüğünün ilk ölçümü
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte kiracı, kira
yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan
kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden
ölçer. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî
faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi
durumunda, bu oran kullanılarak
iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla
belirlenememesi durumunda, kiracının
alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira
yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen
kira ödemeleri, dayanak varlığın kiralama
süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak
ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte
ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden
oluşur:
•• Sabit ödemelerden her türlü kiralama
teşvik alacaklarının düşülmesiyle bulunan
tutar,
•• İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı
tarihte bir endeks veya oran kullanılarak
yapılan, bir endeks veya orana bağlı
değişken kira ödemeleri,

•• Kalıntı değer taahhütleri kapsamında kiracı
tarafından ödenmesi beklenen tutarlar,
•• Kiracının satın alma opsiyonunu
kullanacağından makul ölçüde emin olması
durumunda, bu opsiyonun kullanım fiyatı
ve
•• Kiralama süresinin kiracının kiralamayı
sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını
göstermesi durumunda, kiralamanın
sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri
Kullanım hakkı varlığının ilk ölçümü
Kullanım hakkı varlığının maliyeti
aşağıdakileri içerir:
•• Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
•• Kiralamanın fiilen başladığı tarihte
veya öncesinde yapılan tüm kira
ödemelerinden, alınan tüm kiralama
teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen
tutar,
•• Kiracı tarafından katlanılan tüm
başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve
•• Dayanak varlığın sökülmesi ve
taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restore
edilmesiyle ya da dayanak varlığın
kiralamanın hüküm ve koşullarının
gerektirdiği duruma getirilmesi için restore
edilmesiyle ilgili olarak kiracı tarafından
katlanılacak tahmini maliyetler

The Deloitte Times |
 Kasım 2018

Kira yükümlülüğünün sonraki ölçümü
Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra
kiracı, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde
ölçer:
•• Defter değerini, kira yükümlülüğündeki
faizi yansıtacak şekilde artırır,
•• Defter değerini, yapılan kira ödemelerini
yansıtacak şekilde azaltır ve
•• Defter değerini, yeniden değerlendirmeleri
ve kiralamada yapılan değişiklikleri
yansıtacak şekilde ya da revize edilmiş özü
itibarıyla sabit kira ödemelerini yansıtacak
şekilde yeniden ölçer.
Kullanım hakkı varlığının sonraki ölçümü
Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra,
gerçeğe uygun değer ya da yeniden
değerleme ölçüm yöntemlerinden birini
uygulamaması durumunda kiracı, kullanım
hakkı varlığını maliyet yöntemini uygulayarak
ölçer.
Kiracı maliyet yöntemini uygularken, kullanım
hakkı varlığını:
•• Birikmiş amortisman ve birikmiş değer
düşüklüğü zararları düşülmüş ve
•• Kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne
göre düzeltilmiş
maliyeti üzerinden ölçer.
Finansal tablolara etkisi
Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal
kiralama ayrımını ortadan kaldırarak
kiracı durumundaki şirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya
alınmasını (kullanım hakkı varlıkları ve kira
yükümlülükleri) gerektirmektedir.
Standardın finansal tablolardaki etkisi
sadece bilanço ile sınırlı değildir. Önemli
tutarda bilanço dışı kiralama sözleşmeleri
bulunan şirketler için, UFRS 16 bu
sözleşmelere ilişkin giderlerin doğasını
değiştirmektedir.
UFRS 16, UMS 17’de dikkate alınan tipik
doğrusal faaliyet kiralama giderlerini
kiralama yoluyla elde edilmiş haklara ilişkin
amortisman ve sözleşmelere ilişkin faiz
maliyetleri olarak ayrıştırmaktadır. Normal

şartlarda kiralama süresi boyunca anapara
ödemeleri borcu azaltmakta ve faiz gideri
de bu etki ile azalmaktadır, yeni yöntem ile
Şirketler ilk yıllarda daha fazla faiz giderine
katlanacaklardır.
Kiraya veren şirketler için muhasebeleştirme
büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet
kiralaması ile finansal kiralama arasındaki
fark devam etmektedir.
Genel yaklaşımda, özellikle kiracı
durumundaki şirketler tarafında bilanço
dışında izlenen borçların bilanço içinde
sunulacak olması, piyasalardaki artan risk
hassasiyetine karşın bir iyileştirme olarak
değerlendirilebilir.
Yeni kiralama standardı ile beraber
finansal tablolar özetle aşağıdaki gibi
etkilenmektedir;
•• Aktif büyüklük artacak
•• Yükümlülükler artacak
•• Finansman gideri artacak
•• Operasyonel giderler azalacak
•• FAVÖK artacak
•• Net borçluluk artacak
Yeni kiralama standardının operasyonel
ve ticari etkileri
Yeni kiralama standardının operasyonel
anlamda olası etkileri değerlendiriğinde
aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir;
•• Yeni standarda hazırlık kapsamında
finans, muhasebe ve diğer ilgili departman
çalışanlarının standarda ilişkin hazır hale
getirilmesi,
•• Bilgi Teknolojileri (BT) altyapılarının gözden
geçirilmesi,
•• Yeni standart kapsamında gerekli olacak
bilgilerin hazırda bulunup bulunmadığının
değerlendirilmesi,
•• Kiralama faaliyetlerine ilişkin bilgilerin
tam ve doğru olup olmadığının
değerlendirilmesi
•• Kiralama faaliyetlerine ilişkin şirket içi
kontrol ve onay süreçlerinin incelenmesi

Kaynaklar: http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/TFRS_16.pdf
http://www.denetimnet.net/UserFiles/UFRS_16_kiralama_islemleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/audit/sea-audit-IFRS-16-guide.pdf

•• Kiralama süreç ve muhasebeleştirmesine
ilişkin iç kontrollerin incelenmesi
•• Kiralama faaliyetlerine ilişkin değişikliklerin
takip edilmesi ve değerlendirilmesi
Ticari anlamda müşterilere olan olası etkileri
değerlendiriğinde aşağıdaki hususlar yine
önem arz etmektedir;
•• Finansal performans ölçümüne (KPI) ilişkin
etkiler
•• Finansal analiz ve metriklerin ölçümüne
(Covenants) ilişkin etkiler
•• Yeni yapılacak kiralama kontratlarındaki
madde ve şartların UFRS 16 standardına
istinaden farklı açılardan değerlendirilmesi
•• Satın alım veya kiralama stratejisine ilişkin
etkiler
•• Borçlanma maliyetine ilişkin etkiler
Yürürlük tarihi ve geçiş
Bu Standart 1 Ocak 2019 veya sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulanır. Kiracı, bu Standardı kiralamalarına:
i) TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’ı
uygulayarak önceki raporlama dönemlerinin
her birine geriye dönük olarak uygular ya da
ii) Bu Standardın ilk kez uygulandığı tarihte
finansal tablolara alınan ilk uygulamanın
kümülatif etkisini dikkate alarak;
•• Kiracı, bu uygulamayı tercih etmesi
durumunda, karşılaştırmalı bilgileri
yeniden düzenlemez. Kiracı bunun yerine,
bu Standardı ilk kez uygulaması sonucu
oluşan kümülatif etkiyi, ilk uygulama
tarihindeki dağıtılmamış kârların açılış
bakiyesinde (veya uygun görülecek diğer
bir özkaynak bileşeninde) bir düzeltme
olarak finansal tablolarına yansıtır
•• Kiracı, bu uygulamayı tercih etmesi
durumunda, karşılaştırmalı bilgileri
yeniden düzenlemez. Kiracı bunun yerine,
bu Standardı ilk kez uygulaması sonucu
ilk uygulama tarihi itibarıyla varlık ve
yükümlülükleri (varsa tahakkuk ve ön
ödemelere göre düzelterek) birbirlerine
eşit olarak finansal tablolara yansıtır.
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