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GİRİŞ 

 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS); muhasebe bilgisinin 

şeffaf ve karşılaştırılabilir olması, yöneticilerin hesap verebilirliğini sağlaması ve 

ekonomik karar vericilere yararlı olması hedefleri ile oluşturulmuş ilke ve kuralların 

bütünüdür. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu standartları katılımcı bir anlayış 

ile oluşturmakta ve çağın gereklerine uygun bir şekilde yenilemektedir. Standartların 

işletmelere etkileri gerek finansal raporlama yapanlar, gerek uygulayıcılar gerekse de 

akademisyenler tarafından araştırıla gelen bir konu olmuştur. Literatürü incelediğimizde 

UFRS’nin etkilerinin; ekonomik etkiler, sınır ötesi yatırımlara etkiler, muhasebe 

kalitesine etkiler bağlamlarında incelendiğini görmekteyiz. UFRS’nin etkilerini 

kiralama işlemleri bağlamında değerlendirdiğimizde ise kiralama işlemlerinin UFRS’ye 

göre muhasebeleştirilmesinin finansal tablolara etkisinin araştırıldığı çalışmalar 

görmekteyiz.  

Konuyu kiralama bağlamında incelememizin nedeni kiralama işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesinin standart koyucu kurumların son yıllarda üzerinde mesai 

harcadığı konulardan biri olmasıdır. Kiralama işlemleri ile ilgili yoğun çalışmanın 

nedeni kiralama sözleşmelerinin karmaşık yapılarıdır. Sözleşmeleri karmaşık hale 

getiren unsur standart bir kiralama sözleşmesinin nakit akışları, faiz hadleri, 

sözleşmesinin süresi gibi öznel değerlendirmeler içermesidir. Muhasebeleştirmede öznel 

değerlendirmeler arttıkça, muhasebe bilgisinin gerçeği yansıtmaktan uzaklaşma riski de 

artmaktadır. Kiralama işlemlerinin sayısının ve öneminin artmasıyla birlikte, ülkeler ve 

standart koyucu kurumlar bu problemin çözümü amacıyla, kiralama sözleşmelerinin 

muhasebeleştirilmesi ile ilgili standartları geliştirme çabasına girişmişlerdir.  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve Finansal Muhasebe 

Standartları Kurulu (FMSK) 2009 yılında başlattıkları proje kapsamında yeni kiralama 

standardını (UFRS 16) yayınlamışlardır. Standartta kiralamadan doğan varlık ve 
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yükümlülüklerin finansal durum tablosunda gösterilmesi ve bunun da daha az maliyet 

ve karmaşıklık içerdiği noktasında hemfikir olunmuştur. Bu itibarla kiralama 

standardına ilişkin yeni bir standart oluşturulması için başlatılan ortak proje 13 Ocak 

2016 tarihinde UFRS 16’nın duyurulması ile sonlandırılmıştır. UFRS 16 muhasebenin 

karar yararlılığı yaklaşımı çerçevesinde kullanım hakkı modeli üzerine inşa edilmiş olup 

1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. UFRS 15’i uygulayan işletmeler 

UFRS 16’yı uygulamaya hemen başlayabileceklerdir. (IFRS 16 2016) 

Anılan standart değişikliğinin Türkiye’de UFRS’ye uygun finansal raporlama 

yapan şirketleri de etkileyeceği aşikârdır. Bu noktada tezin yöneleceği ana konu faaliyet 

kiralaması ve finansal kiralama ayrımının kalktığı yeni kiralama standardına uygun 

raporlama yapmaları halinde, Türkiye’deki UFRS’ye uygun finansal raporlama yapan 

şirketlerin finansal tablolarının nasıl etkileneceğidir. Bu noktada tezin birinci 

bölümünde UFRS uygulamasının etkileri dört ana başlık altında incelenecektir. 

Öncelikle UFRS uygulamasının (i) ekonomik etkileri daha sonra sırasıyla (ii) sınır ötesi 

yatırımlara etkileri, (iii) muhasebe kalitesine etkileri ve (iv) kiralama standardı özelinde 

finansal tablolara etkileri, literatürde yer alan başlıca çalışmalar çerçevesinde 

değerlendirilecektir. 

 İkinci bölümde UFRS 16 uygulamasının Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ’nin 

finansal tablolarına etkisi bir vaka çalışması marifetiyle incelenecek ve UFRS’nin 

finansal tablolara etkisi UMSK’nın 2016 yılında yayınladığı etki analizi sonuçları ile 

karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Üçüncü ve son bölümde bulgular özetlenecektir. 

 

1. UFRS’NİN ETKİLERİ 
 

Literatür çalışmamızda UFRS uygulamasının etkileri ekonomik etkiler, sınır 

ötesi yatırımlara etkiler, muhasebe kalitesine etkiler ve kiralama standardı özelinde 

finansal tablolara etkiler olmak üzere dört ana başlık altında incelenmektedir. 
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1.1 UFRS’NİN EKONOMİK ETKİLERİ 

 Ekonomik etkiler, finansal raporlamanın şirket değeri üzerindeki veya muhasebe 

bilgisini kullanan karar vericilerin finansal varlıkları üzerindeki etkilerdir (Zeff, 1978; 

Holthausen ve Leftwich,1983). UFRS’nin ekonomik etkileri amaçlanmış etkiler ve 

amaçlanmamış etkiler olarak ikiye ayrılır. Amaçlanmış etkiler standart koyucunun 

açıkça hedeflediği bir sonucun ortaya çıkmasıdır. Amaçlanmamış etkiler standart 

koyucu hedeflemediği halde uygulamada ve akademide UFRS uygulamasının tespit 

edilen sonuçlarıdır. Standart koyucuların hedefleri, şeffaflığın ve finansal raporların 

sınır ötesi karşılaştırılabilirliğinin artması gibi gerek sermaye piyasası gerekse 

makroekonomik açıdan pozitif sonuçlara ulaşmaktır. Muhasebenin sözleşmelerle alakalı 

ilişkilere olan etkisi boyutu ile ilgilenmez.  

Finansal raporlamanın ekonomik etkileri iki temel şekilde ortaya çıkar. Finansal 

raporlamanın birinci temel rolü bir işletmenin faaliyetleri hakkında cari ve potansiyel 

yatırımcılara karar verme süreçlerinde faydalı olacak bilgi üretmektir. (IASCF 2001). 

Bilgi perspektifinden bakıldığında finansal raporlama gerek yönetim ile yatırımcılar 

arasında gerek de tam bilgi sahibi yatırımcılar ile eksik bilgi sahibi yatırımcılar 

arasındaki bilgi asimetrilerinin azalmasına yardım eder. Sonuç olarak yatırımcıların 

gelecekteki nakit akımları hakkındaki tahminleri daha az hata içerir. Böylelikle finansal 

raporlama cari ve potansiyel yatırımcıların bilgi setlerini belirlemek suretiyle şirket 

değerlerine etki eder. 

Finansal raporlamanın ikinci temel rolü yönetimin kullandığı kaynaklar 

itibariyle sorumlu tutulmasıdır. (IASCF 2001, paragraf 14). Muhasebenin yönetimin 

sorumluluğu yaklaşımına uygun olarak şirket ile paydaşlarının arasındaki sözleşmeler 

sıklıkla muhasebe bilgileri üzerine kurulmaktadır. Bu sözleşmeler ya şirket içerisinde 

bireysel sözleşmeler olarak ya da birçok şirket için düzenlenmiş bir piyasada çok taraflı 

özel düzenlemeler içeren kolektif sözleşmeler olarak bağıtlanırlar.  
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Şirket kapsamında bireysel sözleşmeler şu şekilde örneklendirilebilir: 

1) Yatırımcı-yönetici çatışmasını önlemek için yönetime performans odaklı ücret 

ödeme planı uygulanması (Jensen-Meckling,1976; Healy 1985),   

2) Borç verenler-yatırımcılar çatışmasını önlemek için finansal şartlar içeren borç 

sözleşmeleri (Smith ve Warner 1979; Leftwich 1983) 

İşletme dışı kolektif sözleşmelere örnek vermek gerekirse: 

1) Muhasebe karına bağlı kar payı ödeme kısıtlamaları (Leuz, Deller ve 

Stubenrath,1998) 

2) Finansal tablolardan elde edilen vergilendirilebilir gelirler (Shackelford ve 

Shevlin, 2001) 

Pozitif muhasebe teorisi, muhasebenin bu sözleşmelerle ilgili yanını dikkate 

alarak, genel olarak finansal raporlamanın, özel olarak ise muhasebe tercihlerinin 

sözleşme çıktılarını etkilediğini ortaya koyar (Watts ve Zimmerman, 1986). Sözleşme 

çıktıları paydaşların kararlarını, paydaş kararları da şirket değerlerini etkiler.  

 

1.1.1 Zorunlu UFRS Uygulamasının Amaçlanmış Etkileri 

Amaçlanmış sonuçlar standart belirleyicilerin, düzenleyici kuruluşların resmi 

açıklamalarında yer alan hedeflerler doğrultusunda elde edilen sonuçlardır. Avrupa 

Birliği Uluslararası Muhasebe Standartları regülasyonu 1. maddesi standartların amacını 

şu şekilde ortaya koymaktadır: 

“Bu düzenleme ile uluslararası muhasebe standartlarının Birlik içerisinde kabulü ve 

uygulanması ile işletmelerin sundukları finansal bilginin harmonizasyonu 

hedeflenmektedir… böylelikle artan şeffaflık ve finansal tabloların karşılaştırılabilirliği, 

birlik sermaye piyasaları ve iç pazarın etkin bir şekilde işlemesini sağlayacaktır.” (EC 

2002, Art.1) 
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AB’nin UFRS’yi kabul ettiği temel belgede yer alan hedeflerden ayrı olarak 

standart belirleyicilerin temsilcileri ve AB resmi görevlileri de yaptıkları konuşmalarda 

standartların hedefleri konusunda açıklayıcı olmuşlardır.  

Uluslararası muhasebe standartları uygulamasının iki ana varsayımı vardır. 

Bunlardan birincisi, zorunlu UFRS uygulamasının ülke çapında finansal raporlamada 

saydamlığı ve ülkeler arasında finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini artırması; ikinci 

varsayım ise artan saydamlık ve karşılaştırılabilirlik sonucu pozitif ekonomik sonuçların 

ortaya çıkacağıdır. 

 Literatüre göre muhasebe standartları uygulaması finansal raporlamada 

işletmelere genelde kayda değer seçimlik bir alan bırakmadığından, standartların 

uygulanması büyük ölçüde işletmelerin raporlama saikleriyle şekillenmektedir. Bu da 

standartların finansal raporlama pratiğinde ikincil gereklilikler olarak algılanmasına yol 

açmaktadır. 

Ball ve diğ. (2000) 7 ülkeyi kapsayan 40.000 firma/yıl gözlem sayısından oluşan 

örneklemle işletmelerin raporladığı muhasebe gelirlerini incelediği çalışmasında değişik 

kurumsal çevrelerde muhasebe gelirinin zamanlılık ve muhafazakarlık özelliklerinin 

nasıl değişim gösterdiğini incelemiştir. Çalışmada zamanlılık cari muhasebe gelirinin 

ekonomik geliri asimetrik bir şekilde yansıtma oranı olarak tanımlanırken 

muhafazakarlık cari muhasebe gelirinin ekonomik gideri yansıtma oranı olarak ele 

alınmıştır. Çalışmada ortak hukuk ülkeleri ile kıta Avrupası hukuk sistemi ülkeleri 

arasında finansal raporlama kurallarının farklı olduğu, ortak hukuk ülkelerinde finansal 

raporlama standartlarından ayrışmanın cezalandırıldığı ancak kıta Avrupası sisteminde 

ayrışmanın paydaşların şirket yönetimine dahil edilerek önlenmeye çalışıldığı tespit 

edilmiştir. Sonuçlar ortak hukuk ülkelerinde muhasebe gelirinin zamanlılık özelliğinin 

kıta Avrupası ülkelerine göre ekonomik zararın hızlı bir şekilde muhasebeleştirilmesi 

(gelir muhafazakarlığı) nedeniyle daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yazarlar ortak 



6 
 

hukuk sistemlerindeki standartların hazırlanmasında büyük önem atfedilen finansal 

tabloların şeffaflığının zamanlılık ve muhafazakarlık ölçütleri ile tamamıyla 

kavranabildiğini ileri sürmüşlerdir. Ekonomik zararların muhasebe gelirine 

aktarılmasının zamana yayılmasına imkan veren bir muhasebe sistemine nazaran, 

muhafazakar muhasebeleştirme de denilen ekonomik zararın muhasebe gelirine hemen 

dahil edildiği sistemlerde yöneticiler ekonomik zararı muhasebe gelirine gecikmeksizin 

dahil etmektedirler.  Böylelikle borç ve karpayı ile ilgili kısıtlamalar hemen uygulamaya 

girmiş olmaktadır. Finansal tablo kullanıcıları nezdinde yöneticiler tarafından piyasaya 

sunulan muhasebe bilgisi içermeyen olumlu sinyallerin kredibilitesi de azalmaktadır. Bu 

yönüyle muhafazakar muhasebe yöneticilerin borç ve diğer sözleşmelerin 

gözlemlenmesi maliyetlerini azaltmakta ve kurumsal yönetimin önemli bir bileşenini 

oluşturmaktadır. Çalışmada ortak hukuk sistemine sahip ülkelerde politik etki daha az 

iken başka bir deyişle muhasebe standartları özel sektör uygulamaları ile şekillenirken 

Kıta Avrupası sistemlerinde bu etkinin muhasebe standartlarının hazırlanmasında çok 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun bir sonucu olarak gelir muhasebesi Kıta Avrupası 

sistemlerinde işçilerin, sermayenin ve hükümetin gelir paylaşımının bir aracı olarak 

gelişirken ortak hukuk sistemlerinde kamuyu bilgilendirmenin bir aracı olarak dizayn 

edilmiştir. Gelir dağıtımında (vergi, ücret, kar payı) volatilite tercih edilen bir şey 

olmadığından Kıta Avrupa’sında yöneticilere gelir muhasebesini volatiliteyi önleyecek 

şekilde kurgulamalarına başka bir deyişle ekonomik kar ve zararın ne zaman muhasebe 

kar ve zararı olarak raporlanacağının zamanlamasını tayin etmelerine imkan 

sağlanmıştır. Bu durum işletmelerin raporlama saikleriyle muhasebe standartlarının 

uygulanmasına nasıl yön verdiklerinin bir örneğini teşkil etmektedir. Ortak hukuk 

sistemlerinde şirket ortakları yönetim kurulunu seçmekte, ücretler cari gelire bağlı 

olmamaktadır. Bunun sonucunda gelirin doğru raporlanması önem kazanmakta ve Kıta 

Avrupası sistemlerindeki politik sürecin yarattığı sorunlar piyasa mekanizması 
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içerisinde kendiliğinden çözülmektedir.  Çalışmada sonuç olarak kurumsal yönetimde 

muhasebe gelirinin etkisi uluslararası düzeyde değiştiğinden yöneticilerin faaliyet, 

finansman ve yatırım kararlarının gelire etkisinin ülkeler arasında değişim gösterdiği 

bunun da muhasebe standartlarının uygulanmasının yöneticilerin saiklerine göre 

farklılaşmasına neden olduğu ortaya konmuştur. 

Burgstahler, Hail ve Leuz, 2006 piyasa koşulları ve kurumsal faktörler 

tarafından şekillendirilen şirketlerin raporlama saiklerinin muhasebe kalitesinin önemli 

bileşenlerinden olduğunu göstermişlerdir. Çalışmada Avrupa Birliği şirketlerinden 

oluşan örneklemde şirketin halka açık olup olmamasının ve güçlü yasal uygulamaların 

işletmelerin ekonomik performansı gerçeğe uygun raporlama saiklerine etkisi 

araştırılmıştır. 13 Avrupa ülkesinde halka açık olan ve olmayan şirketlerden oluşturulan 

örneklemde gelir yönetiminin halka açık olmayan şirketlerde daha yaygın olarak 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, sermaye piyasalarının gelirin bilgi verme 

özelliklerini artırdığı tezini kanıtlar niteliktedir. Çalışmada ulaşılan ikinci bir sonuç gelir 

yönetiminin zayıf yasal sistem ve uygulamaların olduğu ülkelerde daha yaygın bir 

uygulama olduğudur. Bu etki şirketlerin halka açık olup olmamasına göre 

değişmemekte, bu da yasal uygulamanın muhasebe kalitesini etkileyen unsurların en 

önemli bileşenlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada diğer kurumsal 

değişkenler ile piyasa güçlerinin etkileşimi de araştırılmış sonuçta piyasa güçlerinin 

raporlanan gelirin bilgi sağlama fonksiyonunu artırdığını ortaya koymuştur. Vergi 

mevzuatının sert uygulandığı ülkelerde gelir yönetiminin arttığı buna mukabil halka 

açık şirketlerde bu etkinin azaldığı tespit edilmiştir. Çalışmada ulaşılan bir başka sonuç 

hisse senedi ile finansmanı teşvik eden yasal yapıların olduğu bu bağlamda güçlü dipnot 

gereklilikleri ve azınlık haklarının üstün bir şekilde korunduğu ülkelerde kurumsal 

düzenlemeler ile piyasa güçlerinin beraber çalıştığı ve iki yapının birbirini desteklediği 

ortaya konmuştur. Finansmanda yüksek düzeyde gelişmiş hisse senedi piyasası 
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kullanılan ülkelerde halka açık firmaların gelir yönetimi  uygulamalarının daha da 

azaldığı bu durumun da güçlü sermaye piyasasına sahip ülkelerde gelirin bilgi sağlama 

fonksiyonlarını arttırdığı önermesini doğruladığı ileri sürülmüştür.   

İşletmelerin finansal raporlama saikleri, bulundukları ülkelerin yasal 

sistemlerinden, mevzuatın uygulanma rejiminden ve sermaye piyasalarının yapısı gibi 

ülke düzeyindeki faktörlerden etkilendiği gibi ücret ödeme planları, ortaklık yapıları, 

yönetim biçimleri gibi işletme düzeyindeki faktörlerden de etkilenir. Böylelikle eğer 

işletmenin kurumsal çevresi ve işletme düzeyindeki faktörleri değişmiyorsa, UFRS’nin 

finansal raporlamaya etkisi sınırlı kalacaktır. Ball (2006) UFRS uygulamasının 

ekonomik ve politik bir deney olduğunu, UFRS’nin etkilerinin ancak uygulama 

sonrasına görülebileceğini ancak dönüşümden beklenen pozitif sonuçların beklendiği 

gibi çıkmayacağını ileri sürmüştür. Çalışmada bu öngörü üç temel sebebe bağlanmıştır. 

Bunlar UFRS’nin her ülkede farklı piyasa ve politik koşullar olduğundan dolayı aynı 

şekilde uygulanamayacağı; UMSK’nın standartları uygulatmak noktasında yaptırım 

gücü olmadığı ve finansal raporlamanın şirketlerin içsel bir süreci olduğundan bu 

mahrem yapıya standartların nüfuz etmesinin zor olduğu savlarına dayanmaktadır. Ball 

(2006) UFRS dönüşümünü serbest piyasa teorisi çerçevesinde değerlendirmekte ve 

işletmelerin finansal davranışlarının değişmesi için standartların değil piyasanın ve 

politik sistemin öncelikle değişmesi gerektiğini ileri sürmektedir.  Başka bir deyişle, 

UFRS’nin etkisi raporlama saiklerini etkileyen gerek farklı işletme içi faktörler gerekse 

işletmelerin değişik ülkelerde faaliyet göstermelerinin doğal bir sonucu olarak 

farklılaşan işletme dışı faktörler sebebiyle homojen olmamaktadır. Soderstrom ve Sun 

(2007) muhasebe standartlarındaki değişikliklerin özellikle UFRS uygulamasından 

sonra muhasebe kalitesindeki değişimi ile ilgili araştırmaları inceleyerek ortaya 

koymaya çalışmışlardır. Çalışmada isteğe bağlı muhasebe standartları uygulamalarının 

pozitif etkisinin zorunlu uygulamalara oranla daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. 
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İnceledikleri çalışmaların genelinde UFRS uygulamasının muhasebe kalitesini pozitif 

olarak etkilediğini görmüşlerse de Avrupa Birliği ülkelerindeki zorunlu UFRS 

uygulaması sonucunun da aynı olacağını ileri sürmenin yanlış olacağını belirtmişlerdir. 

Çalışmada UFRS uygulamasının muhasebe kalitesine etkisinin üç temel faktör 

tarafından şekilleneceği ortaya konmuştur: 

1) Standartların kalitesi 

2) Ülkenin yasal ve politik sistemi 

3) Finansal raporlama saikleri 

Yazarlar bu üç faktör bağlamında muhasebe, finans ve iktisat literatürünü 

taramışlar ve sonuç olarak bu üç faktörün muhasebe kalitesine direk etkisinin yanı sıra, 

ülkenin yasal ve siyasi sisteminin finansal raporlama saiklerini etkileyerek dolaylı 

olarak da etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Yazarlar finansal raporlama saikleri olarak 

da finansal piyasaların gelişmişliği, sermaye yapıları, sahiplik yapıları ve vergi sistemi 

yapılarının öne çıktığını belirlemişlerdir. Yazarlara göre muhasebe kalitesinin 

bileşenlerinin ortaya konması politika yapıcılara önemli katkılar sağlamaktadır. 

Muhasebe standartlarının veri olduğu bir ortamda ülkenin politik ve siyasal yapısının 

değiştirilmesi zor olduğundan muhasebe kalitesini artırmanın en etkili ve maliyetsiz 

yolu finansal raporlama saiklerini etkileyecek politikalar üretmek  olacaktır.  

 UFRS uygulaması sonucunda şeffaflığın ve karşılaştırılabilirliğinin arttığı kabul 

edilse bile, bunun ekonomik sonuçlarının olup olmayacağı veya ne yönde ekonomik 

sonuçlarla karşılaşılabileceği açık değildir.  

 Yüksek kaliteli muhasebe bilgisinin sermaye maliyeti üzerindeki direkt etkisinin 

belirsiz olduğunu ileri süren çalışmalar mevcuttur. Lambert, Leuz ve Verrechia (2007) 

muhasebe bilgisi ile sermaye maliyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için bir model 

geliştirmişlerdir. Yazarlar muhasebe bilgisinin sermaye maliyetini hem doğrudan hem 

de dolaylı olarak etkilediğini ortaya koymuşlardır. Doğrudan etki piyasanın gelecekteki 
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nakit akışlarının dağıtımı konusundaki algısının değiştirilmesi suretiyle meydana 

gelirken dolaylı etki işletmelerin reel kararlarının değişimiyle (üretim, yatırım vb.)  

nakit akışlarının dağılımının etkilenmesi suretiyle meydana gelir. Doğrudan etkinin 

nedeni yüksek kaliteli açıklamaların diğer firmaların nakit akışlarının piyasa tarafından 

daha düşük düzeyde değerlendirilmesine neden olmasıdır. Dolaylı etki ise işletmenin 

gelecekteki beklenen nakit akışlarının, işletmenin beklenen nakit akışları ile piyasadaki 

bütün işletmelerin nakit akışlarına kovaryansına oranının değişmesiyle meydana gelir. 

Bu oran işletmenin sermaye maliyetinin başlıca belirleyicilerindendir. Dolaylı etki 

beklenen nakit akışlarının değişim yönüne göre pozitif veya negatif olabilir. Çalışmanın 

ulaştığı bu sonuç, literatürde dipnot açıklamaları veya kazanç kalitesi (earnings quality) 

ile sermaye maliyeti arasındaki ilişkinin sonuçsuz olduğunun tespit edildiği bulguları 

açıklayıcı niteliktedir. Benzer olarak finansal tabloların karşılaştırılabilirliğindeki artışın 

sınır ötesi yatırımları artırıp artırmadığı da şüphelidir. Yabancı menkul kıymetlere 

yatırımın potansiyelin altında kalmasının sebebi davranışsal önyargılar olduğu gibi 

coğrafi olarak yakın olan yerlere yatırım gibi rasyonel eğilimlerde olabilir 

(BeneishandYohn, 2008; Barth, Clinch, ve Shibano, 1999). 

Literatürdeki bu tartışma gösteriyor ki Uluslararası Muhasebe Standartları 

regülasyonunun hedeflerinin altında araştırmalar tarafından desteklenmeyen varsayımlar 

da yatmaktadır. UMSK’nin muhasebe regülasyonunda ulaşmaya çalıştığı hedefler 

UFRS Vakfı Anayasasına göre finansal tablolarda yüksek kaliteli, saydam ve 

karşılaştırılabilir bilgi sunmaktır. Literatürdeki çalışmaların bir kısmı standartların 

etkilerinin hedefler doğrultusunda gerçekleştiğini ortaya koyarken (Li, 2010; Florou and 

Pope, 2012; Brown, 2013, Barth ve diğ., 2012; Yip ve Yang, 2012); bir kısım 

çalışmalarda davranışsal önyargılar, yerele yatırım önyargısı veya sermaye maliyeti 

üzerindeki doğrudan ve dolaylı etki bileşenlerinin yönü ve büyüklüğüne bağlı olarak 
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etkinin net olarak ortaya konulamadığı tespit edilmiştir (Lambert, Leuz ve Verrechia, 

2007;  BeneishandYohn, 2008; Barth, Clinch, ve Shibano, 1999). 

1.1.1.1 UFRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 

Cascino ve Gassen (2010) zorunlu UFRS uygulamasından sonra dipnot 

açıklamaları ile ilgili kurallara uyumu araştırmışlardır. Çalışmalarında 153 Alman ve 

153 İtalyan şirketi eşleştirerek incelemiş, sonuçta aynı muhasebe standartları altında bile 

ülkeye özgü tahmin edilebilir farklı saiklerin raporlama pratiğinin önemli belirleyicileri 

olduğunu bulmuşlardır. 

Gaeremynck, Thornton ve Verriest (2009) zorunlu UFRS uygulamasının 

özelliklerini üç ayrı ölçüt kullanarak incelemeye çalışmışlardır: UMS 39’un erken 

uygulanması; finansal tablo dipnotlarının şeffaflığı; UFRS’nin gelir tablosuna ilk 

uygulamasının zorluğu. 152 Avrupalı şirketten oluşan örneklem üzerinde çalışarak, 

görece iyi yönetilen şirketlerin UFRS’yi daha şeffaf ve fırsatçılık yapmadan 

uyguladıklarını tespit etmişlerdir.  

Kvaal ve Nobes (2010) 232 Avrupalı ve Avustralyalı şirketten oluşan bir 

örneklem kullanarak, UFRS uygulamasında izin verildiği takdirde UFRS öncesi 

metotların kullanıldığına dair güçlü kanıtlar elde etmişlerdir. Benzer olarak, de las 

Heras, Moreir ve Teixeira (2010) UFRS uygulamasında muhasebe tekniği seçimlerinin 

Avrupa çapında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığını ve vergi, finansal 

sistemler ve uygulama sistemlerinin bu farklılıkların belirleyicileri olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Garcia, Osma ve Pope (2009), 30 ülkeden oluşan bir örneklem ile zorunlu UFRS 

uygulaması öncesi ve sonrası gelir yönetimi eğilimlerini gözlemlediği çalışmasında,  

uygulama rejimi, yatırımcıyı koruyan düzenlemeler gibi raporlama saiklerinin 

kazançların özelliklerini belirlemede muhasebe standartlarını domine etmekte olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgular birçok ülkeyi kapsayan ve benzer yöntem kullanan 
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diğer araştırmalar ile aynı doğrultudadır. (JeanJean ve Stolowy, 2008; Ahmed, Neel ve 

Wang, 2009; Cascino ve Gassen, 2010; Chen, Tang, Jiang ve Lin, 2010).  

Christensen, Lee ve Walker (2009), gönüllü ve zorunlu UFRS uygulamalarını 

karşılaştırmak suretiyle raporlama saikleri ile standartların muhasebeleştirme 

uygulamasına etkisini analiz etmiştir. Garcia, Osma ve Pope (2009), Kvaal ve Nobes 

(2010), Cascino ve Gassen (2010) gibi, birçok ülkeden işletmelerden oluşturulmuş 

örneklemlerle yapılan çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada örneklem sadece Alman 

şirketlerinden oluşturulmuş böylelikle kurumsal çevre sabit tutulmuştur. Çalışmanın 

sonucunda isteğe bağlı UFRS uygulayan şirketlerde muhasebe özelliklerinde bir 

iyileşme gözlemlenirken, aynı durum zorunlu UFRS uygulayan şirketlerde 

gözlemlenmemiştir. Bu durum iki sonuca işaret eder: Birincisi, isteğe bağlı UFRS 

uygulayan şirketlerin raporlama saiklerinin yüksek kaliteli UFRS uygulaması ile aynı 

doğrultuda olması; ikincisi raporlama saiklerinin muhasebe kalitesini belirlemede 

standartlardan daha önemli bir rol oynuyor olmasıdır. 

UFRS’nin finansal tablolara etkisini analiz eden bazı çalışmalarda standartların 

uygulanmasının muhasebe bilgisinin değer ilgililiğine olan etkisi araştırılmıştır. Değer 

ilgililiği literatürde finansal tablolarda yer alan bilginin firma değerini yansıtma 

kabiliyeti olarak tanımlanır. Değer ilgililiği finansal tablolarda sunulan bilgi ile 

işletmenin borsada işlem gören hisse senedi değeri veya getirisi arasındaki istatistiksel 

ilişkiler vasıtasıyla ölçülebilir (Karğın, 2013).  Morais ve Curto (2009) UFRS’yi 

zorunlu olarak kabul eden AB ülkeleri ile yaptıkları çalışmada öz kaynağın defter değeri 

ile net kar arasındaki değer ilgililiğinin arttığını ortaya koymuşlardır. Ancak, bu bulguya 

ilaveten, zorunlu UFRS uygulaması sonrasında değer ilgililiğinin değişiminin ülkeler 

bazında önemli ölçüde farklılaştığını da tespit etmişlerdir. Benzer bir bulgu Liao, 

Sellhorn ve Skaife (2009) tarafından Alman ve Fransız şirketleri için de raporlanmıştır. 

Clarkson, Hanna, Richardson ve Thompson (2010) ise UFRS kaynaklı değer ilgililiği 
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artışlarını çoğunlukla Kıta Avrupası ülkelerinde olduğunu ortaya koymuşlardır. Karğın 

(2013) Türkiye’de 1998-2011 yılları arasında UFRS uygulaması öncesi ve sonrasında 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote şirketlerin muhasebe bilgilerinin değer 

ilgililiğinin değişimini incelemiştir. Çalışmada finansal durum tablosu için hisse başı 

defter değeri, gelir tablosu için hisse başı kazanç bilgileri kullanılmış, sonuç olarak 

UFRS sonrası dönemde (2005-201) finansal durum tablosu (hisse başı defter değeri) 

bağlamında değer ilgililiği artarken, gelir tablosu (kazançlar) söz konusu olduğunda 

değer ilgililiğinin değişmediği gözlemlenmiştir.  

Aharony, Barniv ve Falk (2010) AB ülkeleri işletmelerinden UFRS uygulaması 

sonrasında şerefiye, araştırma geliştirme giderleri ve  tesis, makine ve cihazlar 

hesaplarının değer ilgililiğinin arttığını tespit etmişlerdir. 

Morricone, Oriani ve Soberro (2009) 267 İtalyan işletmesinden oluşan örneklem 

üzerinde yaptıkları çalışmada zorunlu UFRS uygulamasının kayıtlı maddi olmayan 

varlıklar ile hisse senedi piyasa değerleri arasındaki ilişkiyi genel olarak artırmadığını 

tespit etmişlerdir.  

Wu ve Zhang (2009), muhasebe bilgisi ile kredi değerliliği arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmişlerdir. Yazarlar, UFRS’nin gönüllü uygulanmasının kredi notlarının 

muhasebe iflas çarpanına olan hassasiyetini artırdığını tespit etmişlerdir. Çalışmada 

temerrüt riskini ölçmek için muhasebe bilgisi kaynaklı üç değişken (Varlık karlılığı, 

kaldıraç ve faiz karşılama oranı) kullanılmıştır. Üç risklilik oranının da muhasebe bilgisi 

kaynaklı ve birbirleriyle yüksek korelasyona sahip olduklarından dolayı yazarlar bu üç 

orandan tek bir ortak temerrüt çarpanı (common default factor) türetmişlerdir. Modelde 

faktör değeri arttıkça temerrüt olasılığının arttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

UFRS’nin gönüllü olarak uygulandığı ülkelerde kredi derecelendirme kuruluşlarının 

muhasebe bilgisine dayalı temerrüt risk ölçütüne UFRS’nin zorunlu uygulandığı 

ülkelere kıyasa daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir. Benzer olarak Bhat, Callen 
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ve Segal (2010) zorunlu UFRS uygulamasının hasılatın kredi riskine ilişkin bilgi 

sağlama yeteneğini analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda zorunlu UFRS uygulamasının 

yerel muhasebe standartlarına kıyasla hasılatın kredi riski ile alakalı bilgi sağlama 

yeteneğini artırdığını saptamışlardır. 

 

1.1.1.2 UFRS’nin Sermaye Piyasasına Etkileri 

 UFRS’nin sermaye piyasasına etkilerini dolaylı etkiler ve doğrudan etkiler 

olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz. 

1.1.1.2.1 Dolaylı  Etkiler 

 Wang, Young ve Zhuang (2008) ve Landsman, Maydew ve Thornock (2010) 

çalışmalarında kar açıklamalarının bilgi içeriğini araştırmışlar, zorunlu UFRS 

uygulamasından önce ve sonra anormal getiri volatilitesini incelemişlerdir. İki 

çalışmada Kara Avrupası ülkelerinde daha fazla olmak üzere anormal getiri 

volatilitesinin UFRS uygulamasından önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koymuşlardır.  

 Kim ve Li (2010)yatırımcıların aynı endüstrideki diğer firmaların kar 

açıklamalarına nasıl tepki verdiklerini incelemek suretiyle finansal raporlamanın 

dışsallığını araştırmış, endüstri dahilinde bilgi transferlerinin zorunlu UFRS uygulaması 

sonrasında arttığını tespit etmişlerdir. Bu etkinin UFRS öncesi dönemde daha düşük kar 

kalitesine sahip ülkeler ile kendi yerel standartları ile UFRS arasında yüksek farklılıklar 

bulunan ülkelerde daha büyük olduğunu da ortaya koymuşlardır.  

Beuselinck, Joos, Khurana ve Van der Meulen (2010) hisse senedi getiri 

zamanlamasını kullanarak UFRS sonrası hisse senedi fiyatlarının bilgi verme 

kapasitesinin geliştiğini tespit etmişlerdir. Yazarlar kurumsal şeffaflığın ve 

açıklamaların artması sonucu UFRS sonrası getiri zamanlamasının arttığını ortaya 

koymuşlardır. 



15 
 

Horton, Serafeim ve Serafeim (2009) zorunlu UFRS uygulamasına hisse senedi 

analistlerinin tepkilerini incelemiştir. Şeffaflık için vekil değişken (proxy) olarak tahmin 

doğruluğu, analistler ile bireysel yatırımcılar arasındaki tahmin uyumsuzluklarını 

kullanmışlar, araştırma sonucunda UFRS ye göre raporlama yapan işletmelerin bilgi 

çevrelerinde genel bir iyileşme olduğunu saptamışlardır. Hasılat kaydında yerel genel 

kabul görmüş muhasebe standartları ile UFRS arasındaki fark arttıkça iyileşme 

miktarının arttığını gözlemlemişlerdir. 

Brown, Preiato ve Tarca (2009) AB’de zorunlu UFRS uygulamasından sonra 

hem analistler arasındaki görüş ayrılıklarının hem de tahmin hatalarının azaldığını tespit 

etmişlerdir. Tan, Wang ve Welker (2009) analistlerin yerleşim yerlerini dikkate 

alabildikleri özel bir veri seti ile yaptıkları çalışmada, zorunlu UFRS uygulamasının 

yurt dışı analistler için bir çekim kaynağı olduğunu ve yabancı analistlerin tahmin 

doğruluklarını artırdığını saptamışlardır. Bulgulara göre zorunlu UFRS uygulamasının 

yurtdışında yerleşik analistlerin doğru tahmin oranına etkisi, analistin bulunduğu ülke 

ile incelediği şirketin bulunduğu ülkede UFRS uygulandığı durumda daha belirgindir. 

Panaretou, Shackleton, ve Taylor(2009) Birleşik Krallıkta faaliyet gösteren 665 finansal 

olmayan işletme ile yaptıkları çalışmada zorunlu UFRS uygulamasının analistlerin 

tahmin başarısını artırdığını, türev ürün kullanan işletmelerde UFRS’nin tahmin başarısı 

oranına etkisinin daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışma ayrıca, UFRS ile 

gelen yeni hedge-muhasebesi kurallarının analist tahmin başarısını artıran ana unsur 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Shahzad (2010) 788 Avrupalı şirketten oluşturduğu örneklem ile kredi 

derecelendirme kuruluşlarının zorunlu UFRS uygulamasına nasıl tepki verdiklerini 

araştırmıştır. Çalışmada şirketlerin tahvil ihraç verisi incelenmiş, UFRS uygulaması 

sonrası dönemde şirketlerin kredi derecelerinin arttığını, şirketler için kredi 

derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerindeki farklılıkların ise azaldığı tespit 
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edilmiştir. Bu bulgular UFRS uygulamasının borçlanma piyasası aktörlerine daha 

kapsamlı bilgi sunan finansal tablolar üretilmesine aracı olduğu görüşünü destekler 

niteliktedir. Bu bulgulara karşın, Pagratis ve Stringa (2009)  1999-2006 yılları arasını 

kapsayan global olarak seçilen 293 bankadan müteşekkil örneklem ile yaptıkları 

çalışmada, kredi dereceleri ile UFRS uygulaması arasında negatif bir ilişki 

bulmuşlardır. Bu sonucun nedenini büyük ölçüde UFRS ile hazırlanan muhasebe 

verisinin dalgalı bir yapı arz etmesine bağlamışlarsa da araştırmada kullanılan finansal 

tablolara UFRS’nin pozitif etkilerinin henüz yansımamış olmasından da 

kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir.  

 

1.1.1.2.2 Doğrudan Etkiler 

 Zorunlu UFRS uygulamasının sermaye piyasasına etkilerini araştıran 

literatürdeki ikinci ayrım doğrudan etkilere yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. 

Ekonomik sonuçların sermaye piyasasına doğrudan etkileri araştırılırken, işletme 

değerleri ile güçlü bir şekilde ilişkili ölçütler kullanılmıştır. Söz konusu ölçütler 

arasında sermaye maliyeti, alım satım fiyat farkları, hisse senedi likiditesi, şirketteki 

yabancı sahiplik oranı ve borç maliyeti yer almaktadır. 

 Lis, (2010) güçlü norm uygulama sistemlerine sahip AB ülkelerinde zorunlu 

UFRS uygulamasının sermaye maliyetini düşürdüğünü gözlemlemiştir. Buna mukabil 

Daske, Hail, Leuz ve Verdi (2008) dünya genelinde UFRS uygulayan 26 ülkeden 

şirketler ile oluşturduğu örneklem ile yaptıkları çalışmada UFRS uygulamasının 

sermaye maliyetini düşürdüğünü gösteren zayıf kanıtlara ulaşabilmişlerdir. Öte yandan, 

aynı çalışmada yasaların güçlü bir şekilde uygulandığı ve şirketlerin şeffaflık 

noktasında desteklendikleri ülkelerde UFRS uygulaması sonrasında hisse senedi 

likiditesinde kayda değer bir artış olduğunu saptamışlardır. Hisse senedi likiditesinin 

hisse kazançlarını yansıttığı ölçüde bu sonuç UFRS kaynaklı firma değer artışları ile 
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uyumludur. Muller, Riedl ve Sellhorn (2010) Avrupa’daki gayrimenkul işletmeleri 

üzerinde yaptıkları araştırmada zorunlu UFRS uygulamasının işletmeler nezdindeki 

bilgi asimetrisi farklılıklarını (bid-ask spread ile ölçtükleri) yok etmemekle birlikte 

azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Gkougkousi ve Mertens (2010) Avrupalı bankalara ve 

sigorta şirketlerine odaklanarak UFRS uygulamasını takiben şirketlerin örtülü sermaye 

maliyetlerinin azaldığını, hisse senedi likiditesinin ise arttığını tespit etmişlerdir. 

Gelişmekte olan pazarlardaki araştırmalar belli bir sonuca varmayan kanıtlar 

üretmektedir. Lagoarde-Segot (2009) 28 gelişmekte olan pazardaki mikro yapıları analiz 

etmişlerse de UFRS’nin hisse senedi likiditesi üzerindeki etkisini gösterememişlerdir. 

Buna karşılık, Bova ve Pereira (2010) örneklemlerini Kenya firmaları ile 

sınırlandırdıkları çalışmalarında UFRS uyumunun yüksekliğinin sermaye piyasasına 

yüksek yabancı sahipliği ve hisse senedi devir hızı ile katkı sağladığını tespit 

etmişlerdir.  

DeFond, Hu, Hung ve Li (2009) yabancı kurumsal yatırımcıların hisse senedi 

sahipliklerindeki değişimleri izlemiş, UFRS uygulamasının kredibilitesinin ve 

yararlarının yüksek olduğu ülkelerdeki şirket hisselerine olan yabancı talebin arttığını 

gözlemlemişlerdir.  

Literatürdeki bulgular birlikte değerlendirildiğinde UFRS’nin zorunlu 

uygulanmasının hem kişisel hem de kurumsal yatırımcıların sınır ötesi yatırımlarını 

artırdığı görülmektedir. Fakat bu etki, sadece güçlü mevzuat uygulama 

mekanizmalarına sahip, yolsuzluk algısının düşük olduğu ve düşük finansal risk içeren 

ülkeler için geçerlidir. 

Literatürde, zorunlu UFRS uygulamasının sermaye piyasasına etkileri sermaye 

maliyetini düşürmek, hisse senedin likiditesini artırmak ve hisse senetlerine yabancı 

talebini artırmak olarak ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin şirket değerleri üzerinde 

potansiyel bir etkiye sahip olması beklenmektedir. Ancak etkinin boyutu ülkeden ülkeye 
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değişmektedir. Örneğin UFRS’nin sermaye maliyetini düşürmesi AB ülkelerinde 

belirgin olarak gözlenirken, AB dışındaki ülkeler de analizlere dahil edildiğinde 

sermaye maliyetinin belirgin bir şekilde azalmadığı gözlemlenmektedir.  UFRS 

uygulamasının hisse senedi likiditesine etkisine baktığımızda hukuki sistemin güçlü 

olduğu, şeffaflığın tesis edildiği ülkelerde UFRS uygulaması sonrası hisse senedi 

likiditesinin arttığı gözlemlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde durum incelendiğinde 

UFRS’nin hisse senedine yabancı talebini artırdığı gözlemlenmektedir. Sonuç olarak 

UFRS’nin sermaye piyasasına etkisi şirketlerin kain olduğu ülkelerdeki hukuki sistem, 

şeffaflık düzeyi ve gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişmektedir. 

 

1.1.1.3 Makroekonomik Etkiler 

Beneish, Miller ve Yohn (2010) hisse senedi ve borçlanma piyasalarında ayrı 

ayrı olmak üzere bir ülkenin sermaye kapitalizasyonundaki yabancı yatırım yüzdesini 

incelemişler, sonuçta UFRS uygulamasının hisse senetlerine olan yabancı talepte gözle 

görülür bir etkisi olmazken, sınır ötesi borç itfasında önemli miktarda artışa yol açtığını 

gözlemlemişlerdir. Amiram (2009) ülke düzeyinde yabancı hisse senedi portföy 

pozisyonlarına ilişkin iki yönlü veri ile yaptığı çalışmada yabancı yatırımcıların UFRS 

uygulayan ülkelerin hisse senetlerine portföylerinde kayda değer ölçüde daha fazla yer 

verdiklerini ve bu etkinin zorunlu UFRS uygulayan ülkelerde bulunan yatırımcılar 

açısından daha fazla hissedilir olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada dikkat çekilen bir 

diğer husus yatırım çeken ülkede düşük yolsuzluk düzeyi ve yüksek yatırımcı 

korumasının yabancıların ülke hisse senetlerine yaptıkları yatırım düzeyindeki hissedilir 

artıştır. Marquez-Ramos (2008) zorunlu UFRS uygulamasının uluslararası ticaret akışını 

ve doğrudan yabancı yatırımları artırdığını saptamıştır. UFRS’ye geçiş aşamasındaki 

ülkelerde bu artış daha hissedilir bir şekilde görülmektedir. 
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1.1.2 Zorunlu UFRS Uygulamasının Amaçlanmamış Etkileri 

Amaçlanmamış etkiler standart belirleyicilerin açık hedefleri arasında yer 

almayan sonuçlardır. Başka bir değişe düzenleyici kurumların standart belirlerken açık 

olarak ortaya koydukları amaçlardan ayrı olarak gözlemlenen etkileri amaçlanmamış 

etkiler olarak sınıflandırıyoruz. Literatüre bakıldığında UFRS uygulaması bazen 

hedeflenenin tersine sonuç doğurabilmektedir. Bunun yanı sıra standart belirleyicilerin 

hedeflemedikleri ancak olumlu olarak değerlendirilebilecek sonuçlara ulaşıldığı da 

olmaktadır. İşte bu standart belirlenirken hedeflenmediği halde ortaya çıkan sonuçlar 

amaçlanmamış sonuçlar olarak adlandırılmaktadır. Amaçlanmamış sonuçlar daha çok 

muhasebenin yönetim sorumluluğu rolü ile ilgilidirler ve sözleşme içeriklerini 

değiştirmek suretiyle etki ederler.  

Zorunlu UFRS uygulanması bazı sözleşmelere konu olan muhasebe bilgilerini 

değiştirmektedir. Sözleşme tarafları, sözleşmeleri lehlerine çevirmek için muhasebe 

bilgisini modifiye etmeye meyilliyseler de muhasebe bilgisinin değiştirilmesi bazen çok 

maliyetli hatta imkansızdır. Bu nokta da şunu da belirtmek gerekir ki muhasebe 

bilgisinin maliyetsiz modifiye edilmesi mümkün olsa bile bu sefer UFRS değişikliğinin 

etkilerinin tamamıyla ortadan kaldırılması mümkün olmayabilir. UFRS uygulanmasının 

beklenmedik etkilerinden biri de aracılık maliyetlerinin çok artması ve böylelikle 

sözleşmenin iki tarafının da UFRS uygulanmasından eskiye nazaran daha fazla 

maliyetlere katlanmasına yol açmasıdır. 

UFRS uygulamasının amaçlanmamış ekonomik sonuçlarına ilaveten literatürde 

ifadesini bulan başka amaçlanmamış sonuçlar da mevcuttur. Örneğin, Sunders (2010) 

global olarak yeknesak bir muhasebe standartları uygulamasının muhasebecilik mesleği 

ve muhasebe akademik çevresine potansiyel zararlarını anlatırken, Biondi ve Suzuki 

(2007) UFRS uygulamasının sosyo-ekonomik etkilerini özetlemişlerdir. 
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UFRS’nin Avrupa Birliği bölgesindeki uygulamasına baktığımızda standart 

belirleyicilerin UFRS’nin sözleşmelere olan etkileri ile ilgili sessiz kalmayı tercih 

ettiklerini görüyoruz. UFRS uygulamasının sözleşmelere olan etkileri bireysel 

sözleşmeler ve kolektif sözleşmeler ayrımı tabanında ikiye ayrılır. 

Bireysel sözleşmeler olarak firma içerisinde, yönetim ücret planları ve ödünç 

işlemleri ile ilgili sözleşmeler incelenirken, kollektif sözleşmeler olarak firma grupları 

için düzenlenen ve temel olarak UFRS’ye göre düzenlenmiş finansal raporlardan elde 

edilen bilgileri kullanan ve karpayı dağıtımı, düzenleyici işlemlerin getirdiği 

sınırlılıklar, vergileme ve işçi ücretlerinin belirlendiği sözleşmeler incelenmektedir.  

 

1.1.2.1 Bireysel Sözleşmeler 

 UFRS’nin amaçlanmamış etkileri çerçevesine bireysel sözleşmelere olan 

etkilerine örnek olarak yönetim ücret planları ve borç anlaşmalarına etkiler 

gösterilebilir. 

a) Yönetim Ücret Planları 

Yönetimin ücret paketini belirleyen planlar sıklıkla muhasebe bilgisi içeren hisse 

başına kazanç veya toplam varlık getirisi gibi performans ölçütleri ile belirlenmektedir. 

Bu planlar hem hissedarların hem de yöneticilerin faydalarını aynı raya oturtmak ve bu 

suretle her ikisini de maksimize etmek için dizayn edilmektedir. Muhasebe 

kurallarındaki değişim, yönetici ücret planlarının bu değişime göre ayarlanmadığı 

durumlarda yöneticiler ve hissedarlar arasındaki servet dağılımını değiştirmektedir. 

Yöneticiler efektif olmayan ücret planları sonucu maruz kalacakları kayba karşılık değer 

azaltıcı yatırım ve finansman kararları verebilmektedirler (Holthausen ve Leftwich, 

1983). 
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b) Borç Anlaşmaları 

Performans odaklı ücret paketleri sayesinde yöneticilerinin şirket hissedarlarının 

faydalarına hareket ettikleri varsayılır. Bu varsayım altında şirket yöneticilerinin 

hissedarların faydasına, borç verenlerin zararına hareket etmelerini gerektirecek saiklere 

sahip olduğu ileri sürülür (Jensen ve Meckling, 1976). Bu saikler doğrultusunda 

yöneticiler gereğinden fazla kar payı ödeyebilir veya yüksek riskli yatırımları, düşük 

riskli yatırımlara tercih edebilir. Kurumsal borç sözleşmeleri sıklıkla yöneticilerin bu 

gibi davranışlarını sınırlayıcı hükümler içermek suretiyle şirkete borç verenler ile 

hissedarlar arasındaki çıkar çatışmasını çözmeyi amaçlar. Bahse konu hükümler 

muhasebe bilgisine dayalı sınırlayıcı koşullar ihtiva eder. Örneğin borç verenlere, borçlu 

firmanın kaldıraç oranlarının anlaştıkları seviyenin üstüne çıkması durumunda borç 

anlaşmasını feshetme hakkı doğar. Şu halde ücret planlarına benzer olarak muhasebe 

kurallarındaki bir değişiklik servetin borç verenler ile şirket hissedarları arasında el 

değiştirmesine neden olabilecektir (Holthausen ve Leftwich, 1983). Muhasebe 

kurallarındaki değişikliğin borç anlaşmalarını değiştirilmesi maliyetli olduğundan, 

sözleşmelerde ilerideki muhasebe kuralları değişikliklerinin sözleşmeye olacak etkileri 

ile ilgili hükümler yer alır. Bu durumda ya borç ödeme tarihinde geçerli olan muhasebe 

ilkeleri kullanılır (rolling GAAP), ya da sözleşme imzalandığı anda geçerli olan ilkeler 

esas alınır (fixed GAAP).  

UFRS uygulamalarının sözleşmelerle ilgili etkilerine baktığımızda, borç 

sözleşmelerinin uyumlaştırılması veya hissedarlar ile borç verenler arası servet 

transferine yol açmak suretiyle UFRS uygulamasının ekonomik etkileri olduğunu 

gözlemlemekteyiz. Ormrod ve Taylor (2004) Birleşik krallık için yaptıkları çalışmada 

Birleşik Krallıkta hissedarlar ile borç verenler arası servet transferine ilişkin kanıt 

bulmuşlar ve bunun nedeninin de Birleşik Krallıkta  hesaplama yapılırken geçerli olan 

muhasebe standartlarının kullanılıyor (Rolling GAAP) olması olduğunu ileri 
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sürmüşlerdir. Sonuç olarak UMS’ye geçişin borç anlaşması hükümlerinde değişikliğe 

neden olacağı tespit edilmiştir. Christensen, Lee ve Walker (2009) 137 Birleşik Krallık 

işletmesinden oluşan örneklem ile iki aşamalı bir çalışma yürütmüşler ve Ormrod ve 

Taylor (2004) ile paralel sonuçlara ulaşmışlardır. AB ülkelerinde UFRS uygulaması 

2005 yılında zorunlu hale gelmiştir. Çalışmada Birleşik Krallık şirketlerinin 

seçilmesinin nedeni 2004 mali yılı finansal raporlamalarında şirketlerin hem Birleşik 

Krallık genel kabul görmüş muhasebe kurallarına hem de UFRS’ye göre net gelir 

açıklaması yapmaları gerekliliğidir. Ayrıca 2005 yılından önce Birleşik Krallıkta 

UFRS’nin gönüllü uygulaması olmaması da başka bir tercih nedeni olmuştur. 2005 

yılında Birleşik Krallıkta 2004 mali yılına ait genel kabul görmüş muhasebe 

standartlarına göre net gelir açıklamasının yapıldığı anda veya sonrasında UFRS’ye 

göre de net gelir açıklaması yapılması gerekmekteydi. Yazarlar çalışmanın birinci 

aşamasında 2004 yılında UFRS ve Birleşik Krallık genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine göre raporlamadan kaynaklanan net gelir farklarının gelecekteki UFRS 

kazançlarını tahmin potansiyeli olduğunu ortaya koymuşlardır.  İkinci olarak yazarlar 

Birleşik Krallık genel kabul görmüş muhasebe standartları ile UFRS arasındaki net gelir 

farkının piyasa için fiyatlama etkisine sahip bilgi içerdiğini, UFRS ve UK GAAP 

arasındaki mutabakat açıklamalarının açıklama günündeki anormal hisse getirileri ile 

pozitif olarak ilişkili olduklarını tespit etmiş bunu da hisse senedi piyasasının UFRS’nin 

kazançlar üzerindeki etkisini tahmin edemiyor olmasına bağlamışlardır. Başka bir 

deyişle yazarlara göre eğer UFRS’nin kazançlar üzerinde böyle bir etkisi olacağını 

piyasa önceden öngörebilse idi anormal hisse getirisi gözlemlenmezdi. Birleşik 

Krallıkta borç sözleşmelerinde ödeme zamanında geçerli genel kabul görmüş muhasebe 

standartları kullanıldığından UFRS mutabakatları borç sözleşmesi hükümlerinin 

potansiyel ihlalleri hakkında da bilgi sağlar. Bu iki tespit birlikte değerlendirildiğinde 

Christensen, Lee ve Walker’ın (2009) zorunlu UFRS uygulamasının borç sözleşmesi 
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hükümlerine etki etmek suretiyle borç verenler ile hissedarlar arasında servet transferine 

yol açtığına dair dolaylı deliller buldukları görülmektedir. 

1.1.2.2. Kolektif Sözleşmeler 

Zorunlu UFRS uygulamasının amaçlanmamış sonuçlarından bir tanesi de 

UFRS’nin kollektif sözleşmelere etkisine örnek teşkil eden, muhasebe karı ile kar payı 

dağıtımı arasındaki ilişkiden doğmaktadır.  Literatürde kar payı ödemeleri ile UFRS 

arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmalar mevcuttur. Goncharov ve vanTriest (2009) 

yaptıkları vaka çalışmasında Rus enerji devi United Energy System (UES) şirketinin 

UFRS ye göre hazırladığı 2006 yılı finansal tablolarında gerçeğe uygun değer 

muhasebesi sonucu bir çeyrekte tarihinin en yüksek kar rakamını açıkladığına ilişkin 

kanıtlar bulmuşlardır.  Mevzuatın imtiyazlı hisse sahiplerine ödenecek zorunlu 

minimum kar payı miktarını muhasebe karına göre belirlenmesini düzenliyor olması 

nedeniyle şirket gerçekleşmemiş gerçek değer kazancı üzerinden imtiyazlı hisse senedi 

sahiplerine yüksek miktarda kar payı ödemesi yapmak baskısı altına girmiştir. Bu 

ödemeden kurtulmanın çaresi olarak da hem normal hem de imtiyazlı hisse senedi 

sahiplerine ödenecek kar payı oranını sıfıra eşitlemek bulunmuştur. 

 Sonuç olarak çalışma, muhasebe ilke ve kurallarındaki değişiklikler süregelen 

hukuk kuralları ile etkileştiğinde bu etkiyi sözleşme hükümlerini değiştirerek bertaraf 

etmenin çok maliyetli veya imkansız olduğu durumlarda amaçlanandan farklı bir şekilde 

servet transferi meydana gelmesine yol açabildiğini ortaya koydu. Çalışmada ayrıca 

normal hissedarlardan, imtiyazlı hisse senedi sahiplerine servet transferi meydana 

geldiği tespit edilmiştir.  

Goncharov ve vanTriest (2011) finansal varlıkların gerçek değer düzenlemesi 

sonucunda artan değerlerinin gerçekleşmemiş kazançların dağıtılması vesilesiyle kar 

payı dağıtımını artırıp artırmadığını incelemişlerdir. Standart koyucuların öngörülerinin 

aksine, gerçek değer düzenlemesi sonucu dağıtılan kar payı miktarının düştüğü 
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gözlemlenmiştir. Yazarlar bu tespiti iki muhtemel sebebe dayandırmışlardır. Öncelikle 

yöneticiler faydacı bir yaklaşımla geçici kazançlardaki artışları kullanarak kar payı 

ödemelerini azaltabilirler. Kar payı ödemesi geçici kazançların değil, sürekli 

kazançların bir oranı olarak yapılır. Bu açıklama yöneticiler ile ortaklar arasındaki 

servet transferi savını destekler. İkinci sebep, gerçek değer kazançlarının yöneticilerin 

yüksek oranlı büyümeye karşı gözlemlenemeyen reaksiyonları ile ilişkili olabileceği ile 

ilgilidir. Büyüme yöneticiler tarafından sürdürülebilir olarak değerlendirilmiyorsa, kar 

payı ödemeleri kazancın sürdürülebilir olarak düşünüldüğü bir orana kadar azaltılır.  

Sonuç olarak yazarlar gerçek değer muhasebesi kullanıldıkça geçici kazanç 

oranının artacağını bu surette de sürekli kazancın bir oranı olarak dağıtılan kar 

miktarının azalacağını ortaya koymuşlardır. Yerel muhasebe standartlarından UFRS’ye 

geçiş genellikle gerçek değer muhasebesinin önemini artırır ki bu da geçici karın da 

hesaplanmasıyla kar dağıtım miktarını etkiler. Dağıtılan kardaki artış, optimal kar 

dağıtım oranına ulaşabilmek saikiyle yöneticilerin kar dağıtım politikalarında 

değişikliğe gitmesine yol açar. Böylelikle zorunlu UFRS uygulaması kar dağıtımını 

etkiler.  

 

1.2 UFRS’NİN SINIRÖTESİ YATIRIMLARA ETKİLERİ 

1970’lerden sonra finansal ekonomistler yatırımcıların portföylerinde kendi 

ülkeleri dışındaki varlıkları tutmakta isteksiz olduklarını tespit etmişlerdir (Levy ve 

Sarnat 1970). Yatırımcıların genel portföy teorisinin öngördüğünün aksine, servetlerinin 

çok küçük bir kısmını yabancı varlıklara yatırması yerele yatırım önyargısı (home bias) 

olarak adlandırılmaktadır. Genel portföy teorisi kapsamında bütün uluslararası yatırım 

imkanları ile oluşturulacak portföyde, yatırımcıların mevcut portföylerine göre 

varyansın daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum yatırımcıların yerele yatırım 
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önyargısı altında yabancı varlıklara portföylerinde varyans daha düşük olsa bile yer 

vermemelerinden kaynaklanmaktadır ( Lewis, 1999).  

Aherne ve diğerleri (2004) uluslararası yatırımı azaltan unsurlar olarak sermaye 

kontrolleri ve işlem maliyetleri gibi doğrudan engellerin her ne kadar istatistiksel olarak 

etkili gözükseler de bunların ekonomik etkilerinin az olduğunu, uluslararası yatırımı 

engelleyen asıl önemli unsurun kalitesiz ve düşük güvenilirliğe sahip finansal 

raporlamanın bilgi maliyetlerini artırması olduğunu tespit etmişlerdir.  Yazarlar 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik yatırımcıların yerele yatırım önyargısını 

belirleyen başlıca etkinin bilgi asimetrisi olduğunu, bu etkenin azaldığı ölçüde yerele 

yatırım önyargısının da azaldığını ortaya koymuşlardır.  Yazarlar bilgi asimetrilerindeki 

azalmanın ölçülmesi için vekil değişken olarak ilgili ülke şirketlerinin Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yerleşik yatırımcıların portföylerindeki oranını kullanmışlardır. 

Çalışmada ABD’nin yatırımcıyı koruyan düzenlemelerinde yer alan, asimetrik bilgiyi 

azaltan unsurların yatırımcı davranışına (yerele yatırım önyargısına) etkisine ilişkin 

doğrudan kanıtlara ulaşılmıştır. Çalışmaya göre yabancı şirketler ABD piyasalarında 

hisse senedi veya tahvil ihraç ettiklerinde bu şirketlerin Amerikalı yatırımcıların 

portföylerinde daha fazla yer almaya başladıkları tespit edilmiştir. Yazarlara göre bir 

işletmenin Amerikan piyasasına, dolayısıyla yatırımcı korumasının üst düzey olduğu bir 

ortama dahil olması onun aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin muhasebe 

standartlarına ve dipnot gerekliliklerine ve düzenleyici kurallarına uyması 

zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu durum yatırımcıların bilgi maliyetlerini 

azaltmakta dolayısıyla ilgili işletmenin finansman ürünlerini daha cazip hale 

getirmektedir. ABD dışındaki şirketler ne kadar yüksek oranda ABD piyasalarında hisse 

senedi veya tahvil ihraç ediyorsa ABD’li yatırımcıların yerele yatırım önyargısı o 

oranda azalmaktadır. Çalışmaya göre dolaylı etkenlerden biri olan bilgi maliyetleri 

yerele yatırım önyargısını açıklayan önemli bir etkendir. Bunun yanında sermaye 
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kontrolleri ve yüksek işlem maliyetleri gibi doğrudan etkenler de yerele yatırım 

önyargısı sebebi olarak ortaya çıkmakta ancak bunların ekonomik etkileri bilgi 

maliyetlerininki kadar yüksek düzeyde olmamaktadır. Sonuç olarak şirketlerinin büyük 

kısmı Amerika Birleşik Devletleri piyasalarında işlem yapan ülkelerde yerleşik 

şirketlerin finansman ürünlerinin ABD yatırımcılarının portföylerinde daha fazla yer 

aldıkları başka bir değişle bu durumun Amerika Birleşik Devletlerinde yerleşik 

yatırımcılardaki yerele yatırım önyargısını azalttığı görülmektedir.  

 Ammer ve diğerleri 2006 yılında yayınladıkları çalışmalarında yabancı hisseleri 

Birleşik Devletlerde yerleşik yatırımcılara çekici kılan unsurları araştırmışlardır. 

Çalışmalarında Birleşik Devletleri seçmelerinin nedeni Birleşik Devletlerde yerleşik 

yatırımcıların yerli hisse senetlerine  yatırım yapma önyargıları olmuştur (home bias). 

Literatürde yatırımcıların yerli hisse senetlerine yatırım önyargısı dört ana sebebe 

bağlanmıştır: 

1) Yatırımcılar şeffaflık ister. Şeffaflık talebi kaliteli muhasebe standartları ile 

ilgilidir. Yatırımcılar hisse hakkında tipik bir Birleşik Devletler dışında işlem 

gören hisse senedi hakkında elde edebildikleri bilgi setinden daha fazla ve daha 

doğru bilgi sahibi olmak isterler 

2) Yatırımcılar hukuki güvenlik ister. Birleşik Devletler düzenlemeleri ve hukuk 

normları yatırımcıya güçlü bir koruma sağlar ve bu korumaya yatırımcılar değer 

verir. 

3) Yatırımcılar önceden aşina oldukları hisse senetlerini almaya yönelirler.  

4) Yatırımcılar sınır ötesi yatırım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan maliyetlere 

katlanmak istemezler.  

Ammer ve diğerleri (2006) birinci açıklama için kanıt bulmuşlarsa da diğer üç 

açıklama için şüpheli sonuçlara ulaşmışlardır. Çalışmada bir şirketin hisselerinin hem 

Birleşik Devletlerde hem de başka bir ülke piyasasında işlem görüyor olmasının 
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yatırımcının hisseye olan ilgisini artırdığını saptamışlardır. Bu durumda farklı ülke 

borsalarında işlem görme etkisi, muhasebe standartlarının yüksek kaliteli, şeffaflığın 

fazla olduğu ülke firmaları için daha azdır. Çalışmanın vardığı en önemli sonuç 

ülkelerin yabancı sermaye çekebilmek için şeffaflığı artırıcı (açıklayıcı dipnotları teşvik 

etmek vs.) önemler alması gerektiğidir.  

Yerli varlıklara yatırım önyargısını (home bias) açıklayan bir diğer unsur coğrafi 

yakınlıktır. Coval ve Moskowitz 2001 yılında yayınladıkları çalışmalarında fon 

yöneticilerinin portföylerinde coğrafi olarak yakın şirketlerin (bilhassa 100km’lik bir 

çevrede) hisse senetlerine yer verdiklerini ve böylelikle yakın şirketlerden elde ettikleri 

bilgi avantajını kullanarak anormal getiri elde ettiklerini saptamışlardır. Yakın 

şirketlerden daha fazla bilgi alınmasını iki nedene bağlamışlardır: Öncelikle şirketlerin 

yakın olması izleme (monitoring) faaliyetlerini kolaylaştırarak bilgiye ulaşımı mümkün 

kılabilir. İkinci olarak coğrafi olarak yakın olan şirketlere ait özel bilgilere ulaşma 

imkanı fon yöneticilerine anormal getiri elde etme imkanı sunmaktadır. Böylelikle 

yazarlar coğrafi lokasyon, bilgiye dayalı yatırım miktarı ve varlık fiyatlarının birbiriyle 

yakın ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Anormal getirinin aylarca sürmesi dikkat 

çektikleri başka bir noktadır. Etkin piyasa hipotezine ve hatta, yarı etkin piyasa 

hipotezine aykırı düşen bu sonuç, potansiyel yatırıma coğrafi olarak uzak yatırımcıların 

eksik bilgi setine sahip olmalarından dolayı anormal getiriyi normal getiri düzeyine 

çekecek düzey ve yoğunlukta işlemleri gerçekleştirmelerinin çok uzun zaman almakta 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Oysa etkin piyasa hipotezi süregelen anormal getiriyi 

reddeder. Bu durum da yazarların bulgularının doğruluğuna işaret etmektedir. 

Nieuwerburgh ve Veldkamp 2009 yılında yayınladıkları çalışmalarında yerele 

yatırım önyargısının yerel yatırımcıların yerel hisselerdeki kazanç fırsatlarını 

yabancılardan daha iyi yakalayabilmelerinden kaynaklandığını ancak global bilgi 

erişiminin bu asimetriyi neden ortadan kaldıramadığı sorusuna cevap aramışlardır. Her 
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ne kadar uluslararası çeşitlendirme portföy getirilerinde kayda değer bir pozitif etki 

yaratsa da bir çok ülkede uluslararası hisselere olan yatırımın az olduğu gözlenmektedir. 

30 yıl öncesinde uluslararası sermaye akışının kısıtlı olması buna bir neden olarak 

gösterilebiliyorsa da günümüzde bunu ileri sürmek olası değildir. Günümüzde yerele 

yatırım önyargısına neden olarak ileri sürülen tez sermayenin değil bilgi akışının kısıtlı 

olmasıdır. Bu teze göre yerel yatırımcılar yabancı hisseler hakkında yeterince bilgi 

sahibi olamadıklarından yatırım yapmamayı tercih etmektedirler. Yazarlar bu teze yerel 

yatırımcıların yabancı hisseler hakkında bilgi sahibi olmak için herhangi bir kısıtlamaya 

tabi olmadıkları savı ile karşı çıkmaktadırlar. Yazarlar sorunun cevabı için 

yatırımcıların hakkında bilgi sahibi olmalarının karşılığını alacakları riskli varlıklar 

hakkında bilgi sahibi olmayı seçtikleri bir model kurmuşlar ve yaptıkları ampirik 

çalışma sonucunda yatırımcıların farklı bilgi seti sahibi olmayı seçtiklerini tespit 

etmişlerdir. Yatırımcılar diğer yatırımcıların ulaşamayacakları bilginin peşindedirler. Bu 

sayede asimetrik bilgiye ulaşarak kar maksimizasyonu sağlamak niyetindedirler. 

Standart varlık fiyatlandırma ve portföy teorileri yatırım ajanlarının simetrik bilgiye 

sahip olduklarını varsayar. Oysa bilgi akışının herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadığı 

günümüzde bile yatırımcılar asimetrik bilgi sahibi olmak saikiyle diğerlerinin 

ulaşamayacağı (ulaşmak için katlanılacak maliyet nedeniyle ulaşmayı tercih 

etmedikleri) bilgi peşine düşerler. Dolayısıyla yerele yatırım önyargısının nedeni 

yatırımcıların yabancı bilgiye ulaşamamaları değil, ulaşmayı tercih etmemeleridir. 

Yerli varlıklara yatırım eğilimini açıklayan en yaygın sav yabancı varlıklara 

yatırım için katlanılması gereken ek bilgi maliyetidir. Yabancı şirketler hakkında bilgi 

edinmek daha maliyetli bazen de imkan dışında olabilmektedir.  

Muhasebe bilgisi bir yatırım portföyünü şekillendiren girdilerin en 

önemlilerinden bir tanesidir. Bu durum değişik muhasebe kuralları altında yapılan 

raporlamanın bilgi işleme maliyetlerine neden olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bilgi 
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işleme maliyetleri hem değişik standartların öğrenilmesini içeren doğrudan maliyetlere 

hem de finansal tabloları yerel pratikler ışığında yorumlanmalarını da içeren dolaylı 

maliyetlere neden olurlar.  Muhasebe bilgisi aynı standartlar altında sunulduğunda, 

yatırımcılar bilgiyi işlemeyi ve yatırım kararlarını her firmaya özel bilgi setindense, 

işlenmiş bilgi doğrultusunda şekillendirmeyi daha kolay bulurlar.  

Literatürde birtakım ampirik çalışmalar bilgi maliyetinin, sınır ötesi 

yatırımlardaki değişimin büyük bir kısmını açıklayabildiğini tespit etmişlerdir (Obstfeld 

ve Rogoff, 2000). 

Portes ve Rey(2005) bilgi kaynağının coğrafik konumunun uluslararası 

işlemlerin yapısını önemli şekilde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Yazarlar 

oluşturdukları modelde sınır ötesi portföy yatırımlarındaki varyasyonu açıklayan 

değişkenlerin %70’ini belirlemeyi başarmışlardır. Modelde uluslararası yatırımı 

etkileyen önemli değişkenlerden biri de hisse senedinin yatırımcının ülkesine olan 

uzaklığı olarak tespit edilmiştir. Portföy kuramına göre yatırımcıların farklı ülkelerden 

hisse senetlerini portföylerine dahil etmeleri gerektiğini bu sebeple de coğrafik uzaklık 

değişkeninin anlamlı ve pozitif katsayıya sahip olmasını bekledikleri modelde 

katsayının anlamlı ve negatif çıkması sonucu yazarlar coğrafik uzaklık sonucu oluşan 

bilgi asimetrisinden doğan negatif etkinin, çeşitlendirmenin ortaya çıkardığı pozitif 

etkiden fazla olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Bilgi setine ulaşımın yabancı yatırıma etkisinden sonra muhasebe standartlarındaki 

değişikliklerin finansal bilginin en kompleks kullanıcıları olarak görülen yatırım fonları 

için bile sınır ötesi yatırımlara engel teşkil ettiği de literatürden ulaşılan sonuçlar 

arasındadır. Beneish ve Yohn (2008) UFRS’ye geçişin bilgisel bir değişiklik olduğu ve 

bu değişikliğin de ne derece yerele yatırım önyargısını (home bias) açıklayabildiğini 

araştırmışlardır.  
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Yazarlara göre bilgi maliyeti üç çeşittir: 

1) Bilgi işleme maliyetleri 

2) Finansal raporlama kalitesindeki belirsizlik 

3) Gelecek yıllardaki nakit akışlarının dağılımındaki belirsizlik 

Bilgi işleme maliyetleri finansal tabloların yabancı işletmelerin finansal tablolarının 

yapısını anlamak, bunlardan gelen bilgiyi yorumlamak ve yatırım kararlarına temel 

teşkil etmek üzere farklı şirketlerin finansal tablolarını karşılaştırmak için katlanılan 

maliyetler toplamıdır. Gehrig (1993) farklı muhasebe standartlarına tabi şirketlerin 

finansal tablolarının karşılaştırılmasında ortaya çıkan zorluğun yabancı yatırımı 

engelleyen unsurlardan biri olduğunu ortaya koymuştur. Covrig, DeFond ve Hung 

(2007) ise uluslararası muhasebe standartlarına uygun raporlama yapan şirketlerde 

yabancı payının arttığını tespit ederken, Bradshaw, Bushee ve Miller (2004) Amerikan 

Muhsasebe Standartlarına yakın düzenlemeler uyarınca finansal raporlama yapan 

şirketlerde Amerikan yatırımcıların pay sahipliği oranının arttığını saptamışlardır. Bu 

bulguların sebebi yeknesak standartların global olarak uygulanmasının bilgi işleme 

maliyetlerini azaltmak suretiyle yabancı yatırımları artırmasıdır. Bilgi işleme 

maliyetlerinin kurumsal yatırımcılara nazaran bireysel yatırımcılar için önem arz ettiği 

bilinmektedir. Bir başka yorum ise global standartları veya U.S. GAAP benzeri 

standartları kullanmak suretiyle şirketlerin kaliteleri hakkında bir sinyal verme isteği 

içerisinde olmalarıdır. Bu açıklama veri kabul edildiğinde uluslararası muhasebe 

standartlarının bilgi işleme maliyetlerini azaltmak suretiyle yerele yatırım önyargısını 

azalttığını ileri sürmek güçleşmektedir.  

Yabancı ülkelerdeki finansal raporlamanın kalitesi hakkındaki belirsizlik de 

yabancı yatırımcılar üzerinde negatif etkiye neden olan unsurlardan bir tanesidir. 

UFRS’nin yüksek kaliteli standartlar ihtiva ettiği ve uygulandığı ülkelerde finansal 

raporlama kalitesini yükselttiği tespit edilmiştir. Bu bulgular yatırımcıların UFRS ye 
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geçişten sonra yabancı şirketlerin finansal tablolarına daha fazla güven duyduğu ve 

yatırımlarını artırdığını göstermektedir. Aynı çalışmalar göstermektedir ki finansal 

raporlama kalitesinin etkisini sağlayan ve/veya artıran unsurlar hedef ülkedeki yatırımcı 

koruma mekanizmaları ve yaptırımların uygulanıp uygulanmadığıdır. Dolayısıyla 

yatırımcı koruma mekanizmalarının olmadığı ve/veya yaptırımların uygulanmadığı 

ülkelerde UFRS’nin finansal raporlamanın kalitesini yükseltmesi tek başına yabancı 

yatırımı artıran bir unsur değildir. 

Üçüncü tür bilgi maliyeti gelecekteki nakit akımlarına ilişkin belirsizlikten 

doğmaktadır. Araştırmacılar yerele yatırım eğiliminin, yatırımcıların yerel şirketlerin 

gelecekteki nakit akımlarına ilişkin bilgilerinin yabancı şirket nakit akımlarına oranla 

daha fazla olduğundan kaynaklanabileceğini düşünmüşlerdir. Bir kısım yazarlara göre 

bilgi setinin az olması hisse senedinin riskliliğini artıran bir unsur olarak 

değerlendirildiğinden yatırımcılar daha fazla bilgi sahibi oldukları yerel varlıklara 

yönelirler. Bir kısım araştırmacılar ise yerel varlıkların bilgi avantajına sahip 

olmalarından ötürü kendilerine yapılan yatırımın yabancı varlıklara yapılana kıyasla 

fazla olduğunu ortaya koymuşlardır. Van Nieuwerburgh ve Veldkamp (2008)’e göre 

yerele yatırım eğilimi, yerel yatırımcıların bilgi avantajlarının bir sonucudur. Yazarlara 

göre yerel yatırımcılar yabancı yatırımcıların kendi ülkelerindeki firmalar hakkındaki 

bilgi setine sahip olsalar bile yabancı firmalara yatırım yapmazlar. Bunun nedeni yerel 

yatırımcının yabancı yatırımcının sahip olmadığı bilgi setine sahip olması nedeniyle 

yerel şirketlerden daha fazla getiri elde etmeyi bekliyor olmasıdır. Bunu başarmanın en 

etkili yolu da yatırım için hakkında en fazla bilgi setine sahip oldukları hisseleri 

seçmektir. Uyumlaştırılmış muhasebe standartlarının kullanımı daha önce dikkate 

alınmayan uzak yatırımların görünürlüğünün artırılması için bir yol olabilir.  

Cumming ve Johan (2007) Hollanda’da yerleşik kurumsal yatırımcılar ile anket 

çalışması yapmak suretiyle girişim sermayesi şirketlerinde kurumsal yatırım ile 
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regülasyon arasındaki bağlantıyı incelemişlerdir. Yazarlar girişim sermayesi ile ilgili 

regülasyonun yokluğu veya az olması bu surette yatırımcıların izleme, bilgi edinme ve 

araştırma maliyetlerinin artması ve dipnot açıklamalarının ise halka açık şirketlere 

oranla daha az olması neticesinde yatırımın olumsuz olarak etkilendiğini tespit 

etmişlerdir. Bu belirlemelere karşın yazarlar girişim sermayesine yönelik regülasyonun 

artmasıyla birlikte yatırımın arttığını ortaya koyan kanıtlara ulaşmışlardır. Özellikle de 

UFRS standartlarıyla harmonizasyonun artmasının bu sonucun ortaya çıkmasında etkili 

olduğunu gözlemlemişlerdir.  

Marquez-Ramos (2008) muhasebe uyumlaştırılması süreci ile birlikte Avrupa’da 

bilgi maliyetlerinin ve ülkelerin finansal raporlarının karşılaştırılabilirliğinin arttığını ve 

bu durumda uluslararası ticareti ve doğrudan yabancı yatırımı artırdığını tespit etmiştir. 

Çalışmada ulaşılan ilk sonuç geçiş ekonomilerinin UFRS uygulamasından mal 

ticaretinin artması bağlamında en fazla yararlanan kesim olduğudur. İkinci olarak 

UFRS’nin asimetrik bilgiyi azaltma yönündeki etkisinin birbirine komşu olan veya aynı 

kolonyal bağları paylaşan ülkelerde daha az olduğudur. Üçüncü olarak ülkelerin hukuki 

sistemlerine bağlı olarak UFRS’yi yorumlama ve uygulama farklılıklarının olduğu tespit 

edilmekle beraber, mal ticaretinde artış etkisinin en yoğun şekilde İskandinav hukuk 

geleneğine sahip ülkelerde tezahür ettiği gözlemlenmiştir. Çalışmada son olarak 

belirsizlikten bilinçli şekilde çekinen ülkelerin UFRS uygulamasından doğrudan 

yabancı yatırım çekme konusunda en büyük yararı elde ettikleri tespit edilmiştir. Bütün 

bu sonuçlar muhasebe standartlarının uyumlaştırılmasının (UFRS uygulaması) yabancı 

yatırımcı için risk algısını azaltacak bir strateji olarak düşünülebileceğini 

göstermektedir. Sonuç olarak Marquez-Ramos (2008) yüksek kalitede uyumlaştırılmış 

muhasebe standartlarının muhasebe bilgisini geliştirmek suretiyle ticareti ve doğrudan 

yabancı yatırımı artırdığını, finansal şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik düzeyini 
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yükselttiğini, bilgi asimetrisi ve farklı ülkelerdeki yatırımcılar arasındaki bilgi farklarını 

azalttığını tespit etmişlerdir.  

Florou ve Pope (2012) gerek firma bazında gerekse de ülke bazında yaptıkları 

çalışmalarında yıllık ve çeyreklik veriler kullanarak zorunlu UFRS kullanımı sonrasında 

kurumsal yatırımın arttığını saptamışlardır. UFRS uygulamasına geçen şirketlerde 

UFRS uygulamayan şirketlere nazaran kurumsal yatırımda artış kaydedilmiştir. Buna 

ilaveten yatırımlarını artıran kurumsal yatırımcıların yatırım yaparken finansal tablo 

bilgilerini kullandıklarını da tespit etmişlerdir. Yazarların değindiği başka bir husus da 

UFRS’nin kurumsal yatırımı artırdığı firmaların daha çok kanun uygulamasının sıkı 

olduğu, finansal raporlama saiklerinin güçlü olduğu ve yerel standartlar ile UFRS 

uygulamasının büyük ölçüde farklılaştığı ülkelerde yerleşik firmalar olmasıdır.   

 

1.3 UFRS’NİN MUHASEBE KALİTESİNE ETKİLERİ 

UFRS’nin ülkeler tarafından uygulanmasının sonuçları akademik dünyanın 

araştırma konularından biri olagelmiştir. La Porta ve diğerleri (1998) ilk defa hukuk 

sisteminin finansal sistem üzerindeki etkisini araştırmış, ortak hukuk (common law) 

sistemine sahip ülkelerde Kıta Avrupası hukuk sistemine sahip ülkelere nazaran daha iyi 

muhasebe sistemlerinin olduğunu, yatırımcının daha iyi korunduğunu tespit etmişlerdir. 

UFRS uygulamasının muhasebe kalitesini artırıp artırmadığı ile ilgili çalışmaların ortak 

bir sonucu paylaşmıyor olması konuyu daha da dikkat çekici hale getirmektedir. Ball 

(2001) muhasebe sisteminin ülkenin mali sisteminin bir tamamlayıcısı olduğunu büyük 

ölçüde finansal raporlama saikleri tarafından şekillendirildiğini ileri sürmüştür. Jeanjean 

ve Stolowy (2008) standartların uygulanmasının tek başına kaliteyi artırmadığı, 

yönetimsel, ulusal ve kurumsal faktörler ile saiklerin kalite için daha önemli olduğunu 

tespit ederken, Chen, Tang, Jiang ve Lin (2010) AB ülkelerinde UFRS uygulaması 

sonrasında birçok muhasebe kalitesi göstergesinin iyileştiğini tespit etmişlerdir. 
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Çalışmanın temel bulgusu muhasebe kalitesindeki artışın işletmenin yönetimsel 

saiklerinden, sermaye piyasasının kurumsal özelliklerinden veya genel işletme 

çevresinden ziyade UFRS uygulamasına bağlı olduğunun tespit edilmiş olmasıdır. 

Konuyla ilgili en kapsamlı çalışmalardan biri Soderstrom ve Sun (2007) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Yazarlar anılan çalışmalarında 2007 yılına kadar UFRS 

uygulamasının sonuçlarını inceleyen çalışmaları incelemiş ve muhasebe kalitesini 

belirleyen faktörleri üç gruba ayırmışlardır: standartların kalitesi; ülkenin politik ve 

hukuk sistemi; finansal raporlama saikleri. 

Barth ve diğ. (2006) UFRS uygulaması sonrasında kar yönetiminin (earnings 

management) azaldığını, zamanında zarar kaydının (timely loss recognition) arttığını, 

kazançlarının değer ilişkililiğinin (value relevance) arttığını bu tespitler sonucu 

muhasebe kalitesinin arttığının söylenebileceğini ortaya koymuştur. Literatürde finansal 

raporlama kalitesini etkileyen diğer faktörler; vergi sistemi (Guennther ve Young, 2000; 

Haw et al. ,2004), ortaklık yapısı (Ball ve Shivakumar, 2005; Burgstahler ve diğerleri, 

2007; Fan ve Wong, 2002), politik sistem (Leuz ve Oberholzer-Gee, 2006), sermaye 

yapısı (Sun, 2006), ve sermaye piyasası gelişimi (Ali ve Hwang, 2000) olarak öne 

çıkmaktadır. Bu da UFRS uygulaması ile muhasebe kalitesi arasındaki ilişkinin sadece 

ekonomik çıktılar incelenerek tamamıyla kavranamayacağını işaret etmektedir. (Chen 

ve diğerleri, 2010). Her ülkenin muhasebe sistemi kültürel, ekonomik, tarihi ve politik 

çevreden etkilenerek oluşmakla birlikte ülkelerin UFRS yorumlaması da muhasebe 

sistemini farklılaştıran bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Chand ve Patel (2008) 

Ülkelere özgü karakteristik özellikler ile UFRS uygulamasında tercih edilen yöntem 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada UFRS uygulamasını etkileyen ülkeye 

özgü faktörler: 

1) Uygulama öncesinde ülkede kullanılan standartlar 

2) Muhasebe profesyonellerinin uzmanlığı ve yeterliliği 
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3) Profesyonellerin eğitim durumu 

4) Ülkede en büyük 4 denetim şirketinden birinin faaliyette bulunuyor olması 

5) Muhasebe regülasyonunun çerçevesi  

Olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak ülkelere özgü faktörlerinin farklılığı nedeniyle 

UFRS uygulaması sonrasında tam anlamıyla karşılaştırılabilirliğin elde edilmesinin 

mümkün olmayabileceği ortaya koyulmuştur 

Ahmed, Neel ve Wang (2013) UFRS’nin zorunlu uygulandığı ülkelerde, 

uygulanmayan ülkelere kıyasla muhasebe kalitesinin düştüğü (Gelir düzleştirme ve 

agresif tahakkuklarda artış, zarar kaydının zamanlılığında azalış) gözlemlenmiştir. Yasal 

uygulamanın kuvvetli olduğu ülkelerde etkinin derecesinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak önceki çalışmaların aksine zorunlu UFRS uygulama sonrası 

muhasebe kalitesinin düştüğü tespit edilmiştir. 

Gebhardt ve Novotny–Farkas (2011) zorunlu UFRS uygulamasının 12 AB 

ülkesindeki bankaların finansal raporlama kalitesi üzerine etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında, UMS 39 uyarınca bankaların sadece gerçekleşmiş zararları kayıt altına 

alabilmeleri noktasında kısıtlanmalarının gelir düzeltme davranışlarını kayda değer 

şekilde azalttığını saptamışlardır. Araştırmacılar bu etkinin katı banka regülasyonu olan 

ülkelerde, sahiplik yapıları çeşitlilik arz eden bankalarda ve Birleşik Devletler 

borsalarında kote bankalarda daha az olduğunu gözlemlemişlerdir. Bu bulgular 

standartların finansal raporlamaya olan etkisinin kurumsal faktörler tarafından 

şekillendirildiğine dair kanıt niteliğindedir. 

Aubert ve Grudnitski (2011) 13 Avrupa Ülkesinden 20 endüstri bazında 

yaptıkları çalışmada UFRS uygulamasının AB şirketlerine etkisi ve önemini 

araştırmışlardır. Zorunlu UFRS’nin etkisini değerlendirmek için UFRS ve yerel 

standartlara göre hesaplanan varlık getirileri arasındaki (ROA) kayda değer farkları 
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hesaplamışlardır. Hesaplanan farklar piyasa ve finansal raporlama kalitesi bağlamında 

değerlendirilmişlerdir. Yazarlar şu temel iki sonuca ulaşmışlardır: 

1) UFRS ve yerel standartlar kullanılarak üretilen muhasebe bilgileri birbirinden 

farklılıklar arz etmektedir.  

2) UFRS’ye göre raporlanan iradi tahakkukların (discretionary accruals) kalitesi 

yerel standartlara göre raporlananlardan Finlandiya, Yunanistan ve İsveç’te 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir.  

Chan, Hsu ve Lee (2013) UFRS uygulamasının hisseleri Birleşik Devletler 

borsalarına kote yabancı şirketlerde şeffaflığı ve kredibiliteyi artırmak sureti ile bilgi 

maliyetlerini ve riskleri azalttığını tespit etmişlerdir. Bu saptama ortaya koymaktadır ki 

menşe ülkede UFRS uygulamasına geçilmesi (özellikle yerel standartlar ile UFRS 

farklılaşmasının büyük ölçüde olduğu ülkelerde) Birleşik Devletler borsalarına kote 

veya kote olmaya aday şirketlere de faydalı olmaktadır.  

Literatür incelendiğinde muhasebe kalitesi ile UFRS arasında bir ilişki tespit 

edilmekte birlikte, bu ilişkinin doğrusal olmadığı ve birçok faktörden etkilendiği 

görülmektedir. Bu noktada muhasebe kalitesinin UFRS ugulaması ile arttığı 

söylenebilir.  Francis, Khurana, Martin ve Pereira (2008) gönüllü olarak UFRS 

uygulamaya başlayan şirketler üzerinde yaptıkları araştırmada gelişmiş ülkelerde UFRS 

sonrası muhasebe kalitesinin değişiminde işletme raporlama saiklerinin, ülke 

özelliklerine baskın olduğu, az gelişmiş ülkelerde ise ülke özelliklerinin işletme 

raporlama saiklerine baskın olduğu sonucuna ulaşmıştır.   
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1.4 UFRS’NİN KİRALAMA İŞLEMLERİ ÖZELİNDE FİNANSAL 

TABLOLARA ETKİSİ 

Kiralama işlemlerinin sermayeleştirilmesinin finansal oranlara etkisini konu alan 

ilk çalışma Nelson (1963) tarafından yapılmıştır. Çalışmada kiralamaların 

sermayeleştirilmesinin 11 Amerikan şirketinin borç/özkaynak oranlarına etkisi 

araştırılmıştır. Sonuç olarak kiralamalar sermayeleştirildikten sonra şirketlerin 

sermayeleştirme öncesindeki sıralamalarının kay dadeğer ölçüde değiştiği tespit 

edilmiştir. Çalışmada her şirket için 15 adet oran hesaplanmış ve örneklemdeki 

şirketlerin %56’sında şirketlerin sıralamalarında iki ya da daha fazla basamak 

değişiklikliği meydana geldiği gözlemlenmiştir.  

Nelson (1963)’ın çalışmasını Ashton (1985) geliştirerek Birleşik Krallık’taki 

şirketleri incelemiştir. Ashton(1985) çalışmasında kiralamaların 

sermayeleştirilmesinin temel olarak beş muhasebe ölçütünde değişikliğe yol açtığını 

ortaya koymuştur: faiz giderleri, amortisman gideri, duran varlıklar, birikmiş 

amortismanler ve toplam borç. Sermayeleştirmenin temel finansal oranlara olan etkisi 

kiralamalardaki sermaye miktarı ile kiralama varlığı üzerinde kira süreci boyunca 

ayrılacak amortisman arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu ilişki de doğal olarak dolayısıyla 

varlığın tahmini ömrüne, kiralama süresine ve amortisman yöntemine bağlı olarak 

değişecektir. Ashton (1985) 23 firmadan oluşan örnekleminde 6 finansal oran için 

yaptığı analizde yalnızca kaldıraç oranının kaydadeğer şekilde etkileneceğini ortaya 

koymuştur. 

Kiralamaların işletme finansal tablolarına etkisi ile ilgili araştırmalar Imhoff ve 

diğ. (1991)’ın bilanço dışı kiralamaları sermayeleştirerek yaptığı çalışma ile devam 

etmiştir.  Imhoff ve diğ. (1991) birçok farklı endüstride faaliyet gösteren, çok büyük 

ölçekte ve uzun yıllara yaygın bir şekilde faaliyet kiralaması yapan şirketlerden oluşan 

örneklem ile operasyonel kiralamaların sermayeleştirilmesinin finansal raporlamaya 
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olan etkisini araştırmışlardır. Örneklemdeki şirketler hasılat yaratmak için varlıkları 

kullanmakta ancak bunları finansal tablolarda Genel kabul görmüş muhasebe kuralları 

gereği raporlamamakta bundan dolayı kaldıraç oranları raporladıklarından daha yüksek 

olmaktadır. Çalışmada şirketlerin faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesinin aktif 

karlılığı ve kaldıraç oranlarına etkisi ortaya konmuştur. Imhoff ve diğ. (1997) aynı 

analizi gelir tablosuna olan etkiler bağlamında ele almış, kiralamaların bilanço dışı 

izlenmesinin hem yatırımcılar hem de kreditörler tarafından finansal karar verme 

süreçlerinde dikkatle izlenen bir husus olduğunu belirtmişlerdir. Sermayeleştirme 

sonrasında net kar ve özkaynak karlılığının düştüğünü bu noktada kiralamaların bilanço 

dışı izlenmesinin finansal tablo kullanıcılarının yanlış bilgilendirilmesine yol açtığını 

belirtmişlerdir. 

 Beattie ve diğ. (1998) operasyonel kiralamaların Birleşik Krallıktaki toplam 

uzun dönem borç miktarının %39’una denk geldiğini, şirket varlıklarının %6 düşük 

gösterildiğini, bu durumun kar marjı, varlık getirisi, varlık dönüş hızı ve kaldıraç 

oranlarını etkilediğini ortaya koymuşlardır. Etkinin boyutu sektöre göre değişmekle 

birlikte en çok etkinin hizmet sektöründe gözlemlendiğini belirtmişlerdir. Bennet ve 

diğ. (2003) Yeni Zelanda borsasında işlem gören 38 işletmeden oluşan örneklem ile 

yaptıkları çalışmada operasyonel kiralamaların sermayeleştirilmesinin raporlanan 

yükümlülüklere çok büyük etkisinin olacağını ortaya koymuşlardır. Sermayeleştirmenin 

kaldıraç oranına bilinen etkisinden ayrı olarak likidite ve karlılık oranlarının da büyük 

oranda etkileneceklerini ortaya koymuşlardır. 

 Goodacre (2003) kiralama muhasebesinde düşünülen değişikliklerin muhtemel 

etkilerini ortaya koymuştur. Kiralamaların raporlanacağı bir değişiklik sonrasında 

öncelikle kiralama işlemlerinin sayısının azalacağını, ikinci olarak da imkan olması 

durumunda yöneticilerin kiralama sözleşmelerinin bilanço dışında izlenmesine uygun 

hale getireceklerini belirtmiştir.  
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Lim ve diğ. (2003) faaliyet kiralamalarının piyasada değerlendirilmesini 

incelemişlerdir. Haklarında sadece finansal tablo dipnotlarında sınırlı açıklamaların 

olduğu operasyonel kiralamaların büyüklük ve etkilerinin piyasa tarafından nasıl 

yorumlandığını araştırmışlar ve üç farklı sonuca ulaşmışlardır. Öncelikle borç 

derecelendirme için operasyonel kiralamalar bilançoda raporlanan borçlardan daha az 

öneme sahiptir. İkinci olarak tahvil ihraçlarında getiri operasyonel kiralamalar ile 

bilanço borç miktarından aynı oranda etkilenmektedir. Ancak, borç derecelendirmede 

operasyonel kiralamalar bilançodaki borçlar kadar notlandırmaya etki etmemektedir. 

Bulgular işletmelerin operasyonel kiralama tercihlerinin temelini yansıtmaktadır. Tahvil 

ihraçlarında derecelendirme çok daha detaylı yapılmakta, borçlanma değerliliğinde ise 

kiralama borçları çok dikkate alınmamaktadır. Son olarak faaliyet kiralaması borçlarının 

miktar olarak bilançoda raporlanan borçlarla karşılaştırılabilir büyüklükte olduğunu 

ortaya koymuşlardır.  

Beattie ve diğ. (2006) kiralama muhasebesi reformuna ilişkin olarak Birleşik 

Krallıktaki finansal raporlama yapanlar ve kullanıcılarla anket gerçekleştirmiştir. 

Sonuçlar finansal raporlama yapanlar ve kullanıcıların Birleşik Krallıkta uygulanan 

kiralama standardının birçok yönden kusurlu olduğunu düşündüklerini ortaya 

koymuştur. Ankette en önemli kusur olarak standardın kiralamaları bilanço dışı 

izlemeye cevaz vermesi, bu durumunda benzer işlemlerin farklı raporlanması 

sakıncasını doğurduğu belirtilmiştir. Finansal tablo hazırlayanlar bu kusurun karar 

vericilerin sağlıklı karar vermelerine etki eden boyutta olmadığını belirtirlerken, uzman 

düzeyinde kullanıcılar bunun tersini savunmuşlardır. Finansal raporlama yapanlar 

kiralama muhasebesi reformuna karşı çıkmış, mevcut standartta değişikliklerin ihtiyaca 

cevap vereceğini, reformun getireceği maliyetin faydasını aşacağını ve uygulanabilir 

olmayacağını savunmuşlardır. Hem raporlama yapanlar hem de kullanıcılar reform 

sonucu bilançoya ek varlık ve yükümlülükler geleceğini ve işletmelerin kaldıraç 
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oranlarının etkileneceğini belirtmişlerdir. Kullanıcıların tersine raporlayanlar 

kiralamanın kullanılabilirliğinin azalacağını öngörmüşlerdir. Hem raporlayanlar hem de 

kullanıcılar kiralama sürelerinin kiralamaları bilanço dışı tutacak şekilde düşük 

belirleneceğini ileri sürmüşlerdir. Genel olarak ankete cevap veren herkes reformun 

gerçekleşmesi halinde kayda değer ekonomik sonuçlarının olacağını öngörmüşlerdir. 

Kullanıcılar reformu desteklemiş ve bir bütün halinde derhal hayata geçmesi gerektiğini 

savunmuşlardır. Çalışma finansal raporlama yapanlar ile kullanıcılar arasında kiralama 

standardı ve bununla ilgili reform konusunda büyük fikir ayrılıkları olduğunu, standart 

koyucuların yeni kiralama standardı oluştururken bu çatışmayı göz önüne alması 

gerektiğini ortaya koymuştur. 

 Lindsey (2006) işletmelerin kiralama muhasebesi uygulamaları ile hisse 

senetlerinin piyasa değeri arasındaki ilişkiyi ve işletmelerin faaliyet kiralamaları ile 

piyasa değer arasındaki ilişkiyi araştırmış, faaliyet kiralaması aktiviteleri ile hisse 

senetlerinin piyasa değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki saptamıştır. 

Çalışmada her ne kadar sınırlılıkları olsa da, kiralama yükümlülükleri ile ilgili dipnot 

açıklamalarının yeterli, alakalı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu ve piyasa 

fiyatının oluşumunda bu bilginin yatırımcılar tarafından da dikkate alındığına ilişkin 

kanıt bulunmuştur. Buna ek olarak yatırımcıların finansal ve operasyonel kiralamaları 

farklı değerlendirdikleri de ortaya konmuştur. Lindsey (2006) sonuç olarak standart 

belirleyicilerin kiralama standardı geliştirirken kiralamaların sermayeleştirilmesiyle 

ortaya çıkan bilginin karar vericilere faydalı olması için yeterli ve alakalı dipnotlara 

dayanması gerektiğini aksi halde karar vericilere faydadan çok zarar verdiğini 

unutmaması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Mulford ve Gram (2007) kiralamanın yoğun bir şekilde kullanıldığı perakende 

sektöründe faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesinin etkisini değerlendirmiştir. 

Çalışmada finansal pozisyon ve performansın temel ölçütlerinin sermayeleştirilmeden 
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nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Anılan başlıca ölçütler Faiz Vergi ve Amortisman 

Öncesi Kar (FVAÖK), devam eden faaliyetlerden gelirler ve hisse başı kardır. 

Çalışmada FAVÖK’da artış, faaliyetlerden gelirlerde ve hisse başı karda azalış, finansal 

kaldıraçta artış, borç karşılama oranlarında, varlık getirisi ve özkaynak getirisinde 

azalış, faaliyet nakit akışı ve serbest nakit akışında artış gözlemlemişlerdir.  

Fulbier ve diğ. (2008) hisseleri borsada işlem gören Alman şirketlerin finansal 

tablolarında operasyonel kiralamaların sermayeleştirilmesinin etkisini incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda özellikle moda ve perakende endüstrisinde faaliyet gösteren 

işletmelerin büyük ölçüde operasyonel kiralamaların sermayeleştirilmesinden 

etkilenecekleri, varlık ve yükümlülüklerde meydana gelecek değişikliklerin finansal 

oranları değiştireceği ortaya koyulmuş; değerleme çalışmalarında sıklıkla kullanılan 

karlılık oranları ve pazar çarpanlarında sermayeleştirmesinin etkisinin minimal olacağı 

öngörülmüştür. Çalışmada ayrıca varlık ve yükümlülüklere olan etkilerin faaliyet ve 

operasyonel riskleri artırdığı bunun da daha sert kredi anlaşma hükümlerine neden 

olacağı tespit edilmekle birlikte beklentilerinin yeni standardın bu etkileri azaltıcı bir 

yapıda olması olduğu belirtilmiştir. Çalışmada bulunan en büyük etki varlık ve 

yükümlülükleredir. Bununla birlikte bulgular literatürdeki diğer çalışmalarla aynı 

paraleldedir. 

 Durocher (2008) yaptığı çalışmada Kanada’daki şirketlerin faaliyet 

kiralamalarını sermayeleştirmiş ve bunun finansal tablolara etkisini incelemiştir. 

Çalışmada sermayeleştirmenin varlık ve yükümlülükleri artırdığı ve bunun da 

varlık/toplam borç oranında artışa, cari oranda azalışa neden olduğunu tespit edilmiştir. 

Sonuçlar her endüstri kolunda benzerlik arz ederken, bilançoya olan etkilerin gelir 

tablosuna olanlara nazaran daha fazla olduğu ortaya konmuştur. Varlık getirisi, 

özkaynak getirisi ve hisse başı kar oranlarında üç endüstride (mağazacılık, petrol ve gaz, 

finansal hizmetler) kayda değer değişim tespit etmişlerdir.   
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Duke ve diğ. (2009) Standart and Poors 500 indeksine kayıtlı 366 işletmeden 

oluşan örneklemde yaptıkları çalışmada faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesinin 

etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada işletmelerin finansal kiralamaları operasyonel 

kiralamalar olarak muhasebeleştirerek bilanço dışı izledikleri ve bu yolla gelir ve kar 

kalemleri ile finansal oranları olduğundan daha iyi gösterdiklerini ortaya koymuşlardır. 

Sonuç olarak kiralama muhasebesinde muhtemel bir reformun mutlaka 

gerçekleştirilmesi gerekliliğini ileri sürmüşlerdir.  

Grossmann ve Grossmann (2010) 2009 yılı Fortune 500 işletmelerinden ilk 

200’ünden seçtiği 91 işletmeden oluşturduğu örneklemde bir etki analizi 

gerçekleştirmiştir. Analiz sonucunda faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesinin cari 

orana ve kaldıraç oranlarına kayda değer etkisi olduğu, karlılık üzerinde ise sınırlı bir 

etki gözlendiği kaydedilmiştir. Çalışmada sonuç olarak kiralamaların 

sermayeleştirilmesinin krediye ulaşmada ve borç anlaşması hükümlerinin sıkılaşması 

noktasında işletmelere olumsuz etkide bulunacağı ileri sürülmüştür.  

Sakai (2010) Japonya’da işletmelerin yeni finansal kiralama standardına nasıl 

tepki vereceklerini araştırmıştır. Çalışmada bilanço dipnotlarındaki kiralama bilgisi 

kullanılarak operasyonel kiralamalar finansal tablolara derç edilmiştir.  Çalışma 

sonucunda işletmelerin değişikliğe tepki vermeyeceği, mevcut durumda kreditörlerin 

dipnotlardaki bilgiyi de işleyerek kredi verdikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

çalışmada kiralamaların dipnotlarda gösterilmesinin bilançoda varlık ve yükümlülük 

olarak gösterilmesine kıyasla daha kötü bir finansal raporlama olmadığı ileri 

sürülmüştür.  

Kostolansky ve Stanko (2011) UMSK tarafından yayınlanan taslak kiralama 

standardının (ED 2010/9) etkilerini araştırmışlardır. Yazarlar yeni kiralama standardının 

finansal tablolara ve finansal oranlara olası etkisini sayısallaştırmak için Standard and 

Poor’s 100 endeksine kayıtlı, farklı endüstrilerde faaliyet gösteren şirketlerden 
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oluşturduğu örneklemle çalışmışlardır. Çalışmada bazı sektörlerdeki işletmelerin 

faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesinden daha fazla etkilenecekleri sonucuna 

ulaşmışlardır. Çalışma standart belirleyicilerin daha fazla temsil özelliği olan finansal 

raporlama için kiralama standardındaki reform gerekliliği düşüncesine taban teşkil 

edecek sonuçlara ulaşmıştır. Yazarlara göre bir işletmenin toplam borçluluğun en doğru 

şekilde raporlanması, kiralamalardan doğan varlık ve yükümlülüklerin de finansal 

tablolarda gösterilmesiyle mümkün olacaktır. Çalışmada son olarak operasyonel 

kiralamaları yoğun olarak kullanan şirketlerin her ne kadar derecelendirme kuruluşları 

notlandırma modellerinde operasyonel kiralamaları dikkate alıyor olsalar da taslakta 

yenileme opsiyonları ve şarta bağlı ödemelerin de operasyonel kiralama olarak 

değerlendirilmesi sonucu işletmelerin mevcut derecelendirmelerinde dikkate alınan 

operasyonel kiralamalardan daha fazla bir miktarda kiralama sermayeleştirilmesine 

maruz kalmalarına yol açabileceği değerlendirilmektedir. 

Andrade (2011) iptal edilemez operasyonel kiralamaların ve şartsız satın alma 

opsiyonlarının kredi temerrüt takas (CDS) marjlarını nasıl etkilediklerini araştırmıştır. 

Çalışmada kredi marjları ile kiralamalar ve satın alma opsiyonları arasında pozitif ilişki 

bulunduğu saptanmıştır. Her ne kadar hem kiralamalar hem de satın alma opsiyonları 

kredi marjını artırsalar da etkinin büyüklüğü farklıdır. Çalışmada her ne kadar iki tür 

sözleşme de hem iflas yasasında hem de cari finansal raporlama kuralları altında aynı 

şekilde değerlendiriliyor olsalar da kiralamaların kredi marjı üzerindeki etkisinin satın 

alma opsiyonlarından fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yazarlar bunun nedeni olarak 

kiralanan varlıkların şirketin günlük faaliyetleri için satın alma opsiyonlu mallar ve 

hizmetlerden daha önemli olmasını ileri sürmüşlerdir. Bu yönüyle sonuçlar satın alma 

opsiyonlarının aksine bir yıldan uzun bütün kiralamaları bilançoda raporlanmasını 

öngören taslak standart ile uyumludur. 



44 
 

 Branswijck ve diğ. (2011) Imhoff ve diğ. (1991) ile aynı yöntemi kullanarak 

taslak standardın Belçika ve Hollanda’da bulunan şirketlerin 2008 yılı borç/özkaynak ve 

cari oranlarına etkisini araştırmışlar ve faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmelerinin 

oranlara kayda değer etkisinin olacağını, etkinin gerek endüstri kollarına göre gerekse 

de ülkelere göre değiştiğini tespit etmişlerdir.  

Singh (2011) UMSK ve FMSK tarafından önerilen yeni kiralama standardının 

finansal tablolara ve başlıca finansal oranlara olan etkilerini bir restoran işletmesinin 

finansal tablolarını kullanarak oluşturduğu vaka çalışması ile incelemiştir. Çalışmada 

finansal tablolar önerilen standarda uygun hale gelecek şekilde modifiye edilmiş ve 

sonrasında elde edilen tablolar modifikasyon öncesi halleri ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda finansal tabloların dramatik şekilde değişeceği, gider kayıt yapısının 

faiz karşılama oranı, sermaye oranları gibi performans oranlarını olumsuz etkileyecek 

şekilde FVÖK ve FVAÖK gibi karlılık oranlarını ise olumlu etkileyecek şeklide 

değişeceği ortaya konmuştur. 

 Bratten ve diğ. (2012) finansal tablo kullanıcılarının finansal tablolarda 

raporlanan bilgi ile dipnotlarda raporlanan bilgi arasında bir ayrım yapıp 

yapmadıklarını, ayrımın olduğu durumda güvenilirliğin buna etkisini incelemişlerdir. 

Yazarlar açıklanan bilginin dikkat çekici, güvenilir ve kolayca işlenebilir olduğu 

durumlarda kullanıcılar tarafından finansal tablolarda veya dipnotlarda yer almasının 

çok fark etmediğini tespit etmişlerdir. Çalışmada denetlenmiş finansal tablo 

dipnotlarından elde edilen minimum kiralama ödemelerinin bugünkü değerinden elde 

edilen bilgi ile kiralamaların finansal tablolarda gösterilmesi sonucu elde edilen bilginin 

kiralama yükümlülüğü ile ilgili güvenilir tahminleri değiştirmediği; gerek finansal 

tablolarda gösterilen gerek de dipnotlardan elde dilen kiralama bilgisinin borç ve 

özkaynak maliyeti ile pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sonuçlara göre 

dipnotlarda raporlanan bilgi güvenilir ise hızlı bir şekilde ve kolayca işlenebilir. Bundan 
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dolayı gerek yatırımcılar gerek de kreditörler bilginin finansal tablolarda veya 

dipnotlarda raporlandığı ile değil bilginin güvenilir ve eksiksiz olup olmadığı ile 

ilgilenirler.  

Cornaggia ve diğ. (2013) bilanço dışı izlenen kiralamaların en yaygın risk ve 

performans ölçütlerine olan etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda kiralamalarını 

bilanço dışı izleyen işletmelerin kaldıraç oranları, iflas çarpanları (z-score), kaldıraçlı 

özkaynak betaları, sermaye getirisi ve diğer varlık kullanım ölçütlerinin işletme riskini 

olduğundan az gösterirken, işletme performansını olduğundan fazla gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bundan dolayı yazarlar ampirik araştırmacıların kurumsal sermaye yapısı 

veya muhasebe temelli risk ve performans ölçümü yaparken iptal edilemeyen bilanço 

dışı izlenen kiralamaların uzun dönem borç eşdeğerini tahmin etmeleri gerektiğini 

ortaya koymuşlardır. Çalışmada son olarak UMSK ve FMSK tarafından bilanço dışı 

kiralamaları bilançoda raporlanan hale getirecek bir standart yayınlanmasının firmalar 

arası karşılaştırılabilirliği artıracağı fakat zaman serisi analizlerinde karmaşıklığa yol 

açacağı belirtilmiştir. 

Aktaş ve diğeleri (2017) UMS 17 ile UFRS 16 standartlarını karşılaştırmalı 

olarak ele almış ve yeni standardın şirket performansları üzerindeki olası etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmada faaliyet kiralamalarının aktifleştirilmesinin finansal tablolar 

üzerindeki olası etkileri Imhoff ve diğerleri (1991) ve Beattie ve diğerleri (1998) 

tarafından geliştirilen model kullanılarak tahmin edilmiştir. Örneklem olarak BİST 

100’de işlem gören perakende, taşımacılık, telekom ve turizm şirketlerinde faaliyet 

gösteren 17 şirkete ait finansal tablolar ve veri 2010-2016 dönemi için incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda incelenen tüm oranların (çalışma sermayesi karlılığı ve bir Ashton 

kaldıraç oranı hariç) aktifleştirme sonrasında değiştiği saptanmış, kaldıraç oranlarının 

literatüre uyumlu olarak süreçten negatif etkileneceği sonucuna ulaşılmıştır. Kaldıraç 

oranlarının yanısıra aktifleştirme süreci öncesinde ve sonrasında kar marjı, ROA, ROE 
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vb. karlılık oranlarında da değişiklik olduğu gözlemlenmekle birlikte bu artışın 

büyüklüğü çok düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları sektörel 

bazda ele alındığında faaliyet kiralamalarının aktifleştirilmesinin finansal oranlar 

aracılığıyla şirket performansı üzerindeki etkisinin sektör bazında da farklılaştığı tespit 

edilmiştir. Çalışmada aktifleştirme sürecinden en fazla etkilenmesi beklenen sektörün 

perakendecilik olduğu, süreçten en fazla borçlanma oranlarının etkilendiği etkinin 

yönünün şirket borçluluklarının artması olduğu ortaya konulmuştur.  

Marşap ve Yanık (2018) UFRS 16 kapsamında kiralama işlemlerinin ölçüm ve 

finansal raporlamaya etkisini incelemişlerdir. Yazarlar kiralanan varlıkların 

amortismana tabi tutulacağını; kiralamaya konu varlık (faaliyet kiralamasına konu 

maddi duran varlık) için kiraya veren tarafından amortisman ayrılacağını; kiracının ise 

aynı varlığı maddi olmayan duran varlık olarak raporlayıp amortisman yoluyla itfa 

edeceğini ortaya koymuşlardır. Böylelikle yazarlar aynı varlık için aynı dönemde iki 

ayrı şirket amortisman hesaplanacağını; tüm standart uygulamaları dikkate alındığında 

ilk defa bir varlık için iki kez amortisman hesaplanacağını öngörmüşlerdir. Sonuç 

olarak yazarlar UFRS 16’nın kiraya veren açısından bir değişiklik yaratmazken kiracı 

açısından önemli değişiklikler getirerek hem finansal durum tablosu hem de kar ve zarar 

tablosunu etkileyeceğini ortaya koymuşlardır.  

Akbulut (2018) UFRS 16 Kiralamalar standardının getirdiği değişimlerin finansal 

tablolara ve finansal oranlara etkisini vaka çalışması metoduyla incelemiştir. Çalışmada 

toplam varlıkların ve toplam yükümlülüklerin aktifleştirme sonrasında artış gösterdiği; 

toplam özkaynakların ise her iki yılda azalış gösterdiği tespit edilmiştir. Varlık kârlılığı 

ve özkaynak kârlılığının aktifleştirme sonrasında azaldığı tespit edilmiş, diğer taraftan 

borç/özkaynak oranı ve borç/varlık oranının artış gösterdiği ortaya konulmuştur. 
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2. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI AŞ ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 

 

2.1 YÖNTEM 

Tezde yöntem olarak vaka çalışması metodu kullanılmıştır. Vaka çalışmaları 

araştırmacı vaka çalışmaları ve açıklayıcı vaka çalışmaları olmak üzere ikiye ayrılır. 

Araştırmacı vaka çalışmaları istatistiksel genelleme yapan araştırmacılar için bir ön 

basamak çalışması olmaktan öteye gitmezken, açıklayıcı vaka çalışmaları teorik 

genellemeler üreten araştırmacılar için bir araç olarak kullanılmaktadırlar. Başka bir 

deyişle Açıklayıcı Vaka çalışmaları İstatistiksel genellemelerden ziyade teorik 

genellemeler yapmak amacıyla gerçekleştirilir. 

Pozitif bilimlerde teori geliştirilmesi bir takım hipotezlerin üretilmesi ve test 

edilmesi yoluyla gerçekleşir. Bu açıdan bakıldığında hali hazırdaki teori, 

araştırmacıların vaka çalışmalarından uygun hipotezler çıkarmalarına yardım eder. Vaka 

çalışması sonucu üretilen bu hipotezler daha sonra büyük ölçekli istatistiksel çalışmalar 

vasıtasıyla test edilirler. Başka bir deyişle bu perspektife göre teorinin gelişimi bizzat 

vaka çalışmaları aracılığıyla değil vaka çalışması sonucu üretilen hipotezlerin 

istatistiksel olarak test edilmesi yoluyla gerçekleşir. Vaka çalışmaları hipotez üretme 

araçlarından bir tanesidir. 

Buna karşılık yorumlayıcı araştırma perspektifinden bakıldığında vaka 

çalışmaları teorinin geliştirilmesinde direkt olarak rol almaktadır. Vaka çalışması 

araştırmanın hem girdisi hem de çıktısı konumundadır. Vaka çalışmasının özünde teori 

ve gözlem arasındaki süregelen ilişki yatmaktadır. Vaka çalışması gözlemlerinin 

yorumlanması için güncel teori kullanılmaktaysa da, gözlemler sonucunda teoride 

değişimin veya yeniden tanımlanmanın gerekliliği ve hatta teorinin reddi gündeme 

gelebilmektedir. Bu sayede yenilenen teori diğer vaka çalışmalarında kullanılabilmekte 
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ve bunlar vasıtasıyla daha ileri düzey genellemeler yapılabilmektedir (Ryan, Scapens ve 

Theobold, 2002).  

Sonuç olarak vaka çalışmaları pozitif bilimler için ikincil nitelik arz ederken, 

yorumlayıcı araştırma pratiğinde teori gelişiminin merkezinde yer almaktadır.  

Bu tezde vaka çalışması metodu, yorumlayıcı araştırma perspektifi ile 

kullanılacaktır. Temsili olarak önemli bir vaka seçilmek suretiyle uluslararası muhasebe 

standartlarındaki bir değişikliğin mali tablolara olan etkileri araştırılacaktır. Teoride 

UFRS’nin mali tabloları büyük ölçüde etkilediği yapılan çalışmalar neticesinde 

görülmüştür. Kiralama sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesini kökten değiştirecek yeni 

kiralama standardının (UFRS 16) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) 

tarafından yayınlanan hali incelenmek suretiyle, standardın Türkiye’deki mali tablolara 

olası etkisi vaka çalışmasına konu olacak şirket mali tablolarının yeni standarda göre 

revize edilmesiyle birlikte ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada oran analizi 

yöntemi de kullanılacak, finansal tablo kullanıcılarının başvurduğu başlıca mali 

oranlardaki değişim de irdelenecektir. Bu surette yeni bir UFRS’nin mali tablolara olan 

etkisi bağlamında literatüre katkı sağlanması beklenmektedir. UFRS’nin mali raporlama 

üzerine etkisi literatürü yorumlayıcı vaka çalışmaları arttıkça zenginleşecektir. Bu 

hususta, tezin literatüre bir katkısının olacağı beklenmektedir. Vaka çalışmasında 

öncelikle UMS 17 standardı açıklanmış daha sonra UFRS 16’nın getirdiği yeniliklere 

değinilmiştir. UFRS 16 uygulamasını simule etmek üzere PEGASUS AŞ’nin UMS 

17’ye göre hazırlanmış finansal tablolarında yer alan faaliyet kiralamaları 

sermayeleştirilerek UFRS 16’ya göre hazırlandığı varsayılan tablolara dönüştürülmüş 

ve aradaki farklar irdelenmiştir.  
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2.2 ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM 

Çalışmadaki ampirik uygulamanın araştırma evrenini kiralama finansman 

yöntemini ağırlıklı kullanan endüstrilerde faaliyet gösteren ve UFRS’ye uygun mali 

raporlama yapan şirketler oluşturmaktadır.  

 

2.3 VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 

Ampirik uygulama için ihtiyaç duyulan veri seti Pegasus Hava Taşımacılık 

AŞ’nin 2016 yılı mali tablo setidir. Veri, Kamuyu Aydınlatma Platformu 

(https://www.kap.org.tr), Borsa İstanbul AŞ (www.borsaistanbul.com) ve Pegasus Hava 

Taşımacılık AŞ’nin (www.flypgs.com) internet sitelerinden indirilmiştir. Mali analiz 

oranları olarak gerek kreditörler gerekse de şirket ortakları tarafından finansal tablo 

analizinde kullanılan başlıca oranlar seçilmiştir. 

 

2.4 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI 17-KİRALAMA 

İşletmeler faaliyetleri için ihtiyaç duydukları varlıkları satın alarak veya 

kiralayarak edinebilirler. Kiralama, kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını belirli 

bir bedel karşılığında, taraflarca karşılaştırılmış bir zaman süresince kiracıya 

devretmesidir. 

Varlıkları satın almak veya kiralamak suretiyle edinen işletmelerin finansal 

tabloları kullandıkları yönteme bağlı olarak farklı görünümler arz etmektedir. Varlıklar 

satın alındığında finansal durum tablosunun aktif kısmında satın alma maliyeti ile 

kaydedilirken, pasif kısımda varlığın kredi kullanılarak satın alınan kısmı kadar bir 

yükümlülük artışı yer almakta, satın alımdan sonraki zaman diliminde varlık için 

amortisman gideri ayrılmakta, kredi taksitlerinin vadeleri geldikçe finansman gideri 

tahakkuk ettirilmektedir. Varlıklar kiralandığında ise kiralamanın şartlarına bağlı olarak 

UMS 17 çerçevesinde kiralamanın türü belirlenmektedir. Kiralama faaliyet kiralaması 
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ise kira ödemeleri giderleştirilmekte, aktif veya pasifte kiralanan varlık ile ilgili 

herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Finansal kiralama söz konusu ise 

muhasebeleştirme işlemi kredi ile satın alma işlemine benzerlik ihtiva etmektedir. Bu 

durumda işletmeler kiralamaları bilanço dışı izleyebilmek ve bu surette varlık ve 

yükümlülüklerini olduğundan daha düşük düzeyde gösterebilmek amacıyla kiralama 

sözleşmelerini faaliyet kiralaması olarak dizayn etmekte bu durum da şüphesiz finansal 

tablo kullanıcılarının tam ve doğru bilgiye ulaşmalarına bir engel teşkil etmektedir.  

 Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin sermayeye erişimi kısıtlıdır. 

İşletmeler hisse senedi ihracı ile finansman yerine çoğunlukla bankacılık sektöründen 

borçlanma yolunu tercih etmektedirler. Bu yönüyle kiralama müessesesi hem Türkiye 

ekonomisinin gelişimi hem de şirketlerin yatırım kararları için hayati önem arz 

etmektedir. Türkiye’deki kiralama işlemleri ile ilgili ilk mevzuat 1985 yılında yürürlüğe 

giren 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’dur. İlk kiralama şirketi 1986 yılında 

kurulmuştur. 30.06.2017 itibariyle bankacılık dışı finansal sektörde kiralama şirketleri 

1472 çalışan ile 10 milyar Türk Lirası işlem hacmine ulaşmışlardır. Varlık büyüklükleri 

açısından değerlendirdiğimizde kiralama şirketleri bankacılık dışı finans sektörünün en 

büyük şirketleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Finansal kiralama şirketlerinin aktif 

büyüklüğü finansal sektörün aktif büyüklüğünün %0,3’üne denk gelmektedir.   

Kiralama sektörü 2008 yılındaki global finans krizinden olumsuz bir şekilde 

etkilenmiştir. Buna ek olarak kiralama işlemleri üzerinden alınan katma değer vergisi 

%1’den %18’e çıkarılmış bu da kiralama şirketlerinin varlıkları, işlem hacimleri ve 

karlılıklarını azaltmıştır (Şit ve Şit, 2013). 

Ülkemizde, finansal kiralama ile ilgili hukuki düzenlemeler, ilk olarak, 1985 

yılında ve ardından 2003 yılında yapılmıştır. Ancak, 2003 yılından önce TMUDESK 

tarafından “TMS 17 Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi” adında bir standart 

yayınlanmıştır. Daha sonra 2006 yılında finansal kiralama işlemlerinin finansal 
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tablolarında gösterilmesini sağlamak amacıyla “TMS 17 Kiralama İşlemleri” standardı 

yürürlüğe girmiştir. TMS 17’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, finansal kiralama şirketlerinin kuruluş ve 

faaliyet esaslarını belirleyen tebliğ ve yönetmelikler yayınlanmıştır. BDDK tarafından 

yapılan diğer bir düzenleme ise; 24.12.2013 tarih ve 28861 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanan 

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi hakkındaki tebliğdir. Söz konusu tebliğ ile 

finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinde, muhasebeleştirme ve raporlama 

açısından tekdüzenin sağlanması amaçlanmıştır.  

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 2016 yılı Haziran ayında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı yasa kiralama işlemlerini de içine 

alan kayda değer değişiklikler içermektedir. 

UMS-17 Standardı kiralanan varlığın kullanım hakkının kiralayana geçmesi 

temelinde bir sınıflandırma ile düzenlenmiştir. Tipik bir kiralama sözleşmesinde 

kiralanan varlığın kullanım hakkı belli bir kiralama dönemi içerisinde yapılacak 

ödemeler karşılığında kiralayana devredilmektedir. Kiralama işlemleri uçak gibi satın 

alma maliyetleri çok yüksek varlıklar için yapıldığı gibi, teknolojik gelişmeler sonucu 

kısa bir zaman içerisinde atıl duruma gelebilecek bilgisayar gibi varlıklar için de 

yapılmaktadır.  

Kavramsal çerçeve finansal raporlamanın en genel amacının kullanıcılara şirket 

hakkında ekonomik karar verme noktasında yararlılığı olan finansal bilgi üretmek 

olduğunu ortaya koymaktadır. Finansal bilgi ortaya koymaya çalıştığı ekonomik olguyu 

tam ve doğru bir şekilde yansıtabildiği ölçüde kullanışlıdır. Böylelikle kiralama 

işleminden doğan varlıkların ve yükümlülüklerin tam ve doğru bir şekilde kaydedilmesi, 

ölçülmesi ve ilgili dipnot açıklamalarının yapılması kullanıcılara varlık ve 
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yükümlülüklerin miktar, zaman ve kiralama sonucu oluşacak nakit akışlarının 

belirsizliği hakkında kullanışlı bilgi verecektir. Kiralama sözleşmesinin 

muhasebeleştirilmesinde sözleşmenin hukuki yapısından ziyade anlaşmaya konu 

varlığın gerçek durumu göz önüne alınmaktadır. 

Finansal tablo kullanıcılarına kiralayan ve kiracının yükümlülükleri, 

faaliyetlerde kullanılan varlıklar ve firmaların kiralama işlemi nedeniyle katlandıkları 

riskler ile ilgili şeffaf bilgi sunabilmek önem arz etmektedir. UMS 17 uygulanırken, bir 

sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığı, kiralama sözleşmesi olması durumunda 

ise kiralama işleminden doğan haklar ve yükümlülüklerin nasıl raporlanacağı ile ilgili 

önemli ölçüde yorumlar yapılması gerekmektedir. 

 

2.4.1 Standardın Amacı ve Kapsamı 

UMS 17 hem kiralayan hem de kiracıların kiralama işlemini 

muhasebeleştirmeleri için gereklilikleri ortaya koyar. Bu standart petrol, gaz ve 

mineraller gibi yenilenmeyen doğal kaynakların arama ve kullanılması için yapılan 

kiralamalar ile sinema filmi, patent ve diğer fikri haklar ile alakalı kiralamalar hariç 

olmak üzere bütün kiralama sözleşmelerinin muhasebeleştirilmelerinde kullanılır. Bu 

kısıtlamalara ek olarak UMS 40’da ifadesinin bulan gayrimenkuller ile UMS 41’e 

uygun olarak muhasebeleştirilen biyolojik varlıklar da standardın kapsamı dışında 

bırakılmışlardır.  

Kiralama muhasebesi kiralayanın kiracıya kiralanan varlık ile ilgili süregelen 

bakım ve servis maliyetlerini karşılıyor olduğu hallerde bile kiralanan varlığın kullanım 

hakkını bütünüyle devrettiği varsayımı üzerine kurgulanmıştır. Buna mukabil UMS 17 

varlığın kullanım hakkını kiracıya devredilmediği hizmet sözleşmelerinin 

muhasebeleştirilmesinde kullanılamaz.  
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UMS 17 de ifadesini bulan Gerçeğe uygun değer kavramı UFRS 13 de yer alan 

gerçeğe uygun değer tanımından bazı temel noktalarda farklılıklar içermektedir. Bu 

nedenle kiralamaların gerçeğe uygun değerleri belirlenirken UMS 17’deki kılavuzun 

kullanılması önem arz etmektedir. 

 

2.4.2 Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması 

UMS 17’de kiralama işlemi “kiralayanın kiracıya bir ödeme veya ödemeler 

serisi karşılığında, anlaşılan bir zaman aralığında, bir varlığın kullanım hakkını 

vermesi” olarak tanımlanmıştır (UMS 17.4). Kiralama işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesinde işlemin mahiyetinin öncelikle belirlenmesi gereklidir. UMS 

17’ye göre kiralama işlemleri finansal kiralama ve faaliyet kiralamaları olmak üzere iki 

sınıf altında incelenir. Sınıflamanın dayandığı temel nokta sahipliğin risk ve getirilerinin 

kiralayana transfer edilip edilmediğinin tespit edilmesidir. Riskler ekonomideki genel 

değişmeler, teknolojinin gerisinde kalmak veya atıl kapasite kaynaklı olabilir. Getiriler 

ise hem kiralanan varlıktaki değer artışlarından hem de varlığın işletmenin 

operasyonunun verimliliğine olan katkısından ileri gelebilir.  

Bir kiralama işleminde varlığın sahipliğinden ileri gelen bütün risk ve getiriler 

kiracıya devrediliyorsa söz konusu işlem finansal kiralama olarak adlandırılır. Bununla 

beraber, kiralayan getiri ve risklerin kayda değer bir kısmını kendinde tutuyorsa söz 

konusu işlem faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Değişik koşullar altında kiracı ve 

kiralayan bir kiralama sözleşmesini aynı şekilde sınıflandırabildikleri gibi, farklı 

sınıflama yapmaları da olağan kabul edilir.  

Kiralama işlemlerinin sınıflandırılmasında kavramsal çerçevenin kullanışlı 

muhasebe bilgisinin temel özelliklerinden olan gerçeğe uygun sunum ilkesine uygun 

olarak sözleşmenin biçimi değil maddi işlemin içeriği (özü) dikkate alınır. 
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Aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan kiralama işlemi finansal kiralama 

olarak kabul edilir: 

a) Kiralama dönemi sonunca varlığın sahipliğinin kiralayana transfer edilmesi; 

b) Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım tarihinde 

oluşması beklenen gerçeğe uygun değer değerinden çok daha düşük bir 

bedelle satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleşmesinin 

başlangıcı itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının 

beklenmesi; 

c) Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın 

ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması; 

d) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin 

bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit 

olması ve 

e) Kiralanan varlığın üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece 

kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması 

Aşağıda yer alan kriterlerin birlikte veya tek başlarına var oldukları durumlar 

yine ilgili kiralama işleminin finansal kiralama olarak sınıflandırılmasını gerektirir: 

a) Kiracının kiralama işlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin fesih 

işleminden kaynaklanan zararlarının kiracı tarafından karşılanması; 

b) Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerindeki değişmelerden kaynaklanan 

kazanç ya da kayıpların kiracıya ait olması; 

c) Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir bedelle bir dönem daha 

kiralamayı sürdürme hakkının bulunması. 

Her ne kadar UMS 17 kiralamaları finansal kiralama olarak nitelendirmek için 

bir kılavuz öngörse de standartta yer alan ölçütler her zaman sonuca ulaşmayı mümkün 

kılmaz. Eğer işletme dikkatli bir analiz sonucunda kiralama işleminde varlığın bütün 
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risk ve getirilerini kiracıya devrettiğini açık bir şekilde belirleyemiyorsa o zaman 

kiralama işlemi faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Varlığın sahipliğinin sözleşme 

süresi bitiminde kiracıya devir tarihinde varlığın gerçeğe uygun değeri ile devredileceği 

veya kiralayanın şarta bağlı kira ödemeleri alacağı durumlarda varlığın risk ve 

getirilerinin kayda değer bir şekilde devredildiği sonucuna varmak mümkün 

olamayabilecektir. Bir kiralama işleminin finansal kiralama veya faaliyet kiralaması 

olduğu sonucuna ulaşmak dikkatli bir inceleme ve yorum gerektirmektedir. 

Kiralama işleminin sınıflandırılması kiralama sözleşmesinin başlangıcında 

yapılmalıdır. Kiralama sözleşmesi devam ederken sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi 

sonucu kiralama işleminin türünün değiştiği durumlarda, muhasebeleştirme sözleşme 

sanki yeni başlıyormuş gibi yeni kiralama sınıfına uygun olarak yapılır. Varlığın 

ekonomik ömründeki değişimler kiralama işleminin sınıflandırmasını değiştirmez. 

Hem arsa hem de bina içeren kiralama sözleşmelerinin sınıflandırılması özel 

dikkat gerektirir. Bunun nedeni arsanın ekonomik ömrünün sonsuz olmasıdır. 

Dolayısıyla sözleşmenin arsayı ilgilendiren kısmının hangi kiralama sınıfına girdiği 

konusu bina ile ilgili kiralamanın finansal kiralama olup olmamasından bağımsızdır. 

Bina ve arsa ile ilgili kiralamanın farklı sınıflandırıldığı durumlarda minimum kira 

ödemeleri her bileşenin gerçeğe uygun değeri ile orantılı olarak belirlenir. Eğer kira 

ödemelerinin her bileşen için tayini mümkün değil ise kiralamanın ayrı ayrı faaliyet 

kiralaması olarak sınıflandırılamadıkları durumlarda bina ve arsanın bir bütün olarak 

finansal kiralamaya konu olduğu kabul edilir.  

Kural olarak bina ve arsanın değerleri ayrı ayrı ölçülerek muhasebeleştirilir. Bu 

genel kuralın iki istisnası vardır. İlk istisna kiralama sözleşmesine konu arsanın 

değerinin önemsiz olduğu durumlardır.  Bu durumda arsa ve bina hakkında kiralama 

sınıflandırmasında tek bir varlık olarak işlem yapılır ve bütün varlığın ömrü olarak 

binanın ekonomik ömrü esas alınır. İkinci istisna kiralayanın kiralanan varlıktan gelen 
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getirileri gayrimenkul getirisi olarak sınıflandırdığı durumdur. Bu durumda gerçeğe 

uygun değer modeli kabul edilir ve işlemler UMS 40 standardı takip edilerek 

muhasebeleştirilir.  

 

2.4.3 Kiralama İşlemlerinin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi 
 

Kiralama işlemleri UMS17’ye göre kiracı tarafından kiralama işleminin 

özelliklerine göre finansal kiralama veya faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılarak 

muhasebeleştirilir. 

2.4.3.1 Finansal Kiralama 

 a) İlk kayıt: Kiralama işlemlerindeki zorluklardan birisi çoğunlukla işlemin 

ekonomik özünün hukuki yapısından daha önemli olmasıdır. Örnek olarak kiracılar 

kiralanan varlığın sahibi değildirler. Bu durum onları varlığı finansal tablolarında 

raporlamaktan alıkoymaktadır. Fakat finansal kiralamada, varlığın ekonomik ömrünün 

önemli bir kısmında (kullanım hakkını devraldıklarından dolayı) varlıktan kaynaklanan 

riskler ile varlığın getirilerinin sahibi olurlar. Bunun karşılığında kiralayan varlığın 

gerçeğe uygun değeri veya ona yakın bir değere yakın olacak şekilde düzenli kira ve 

finansman geliri sahibi olur (IFRIC 4). 

 Kiracı, kiralama işleminin ekonomik özünü yansıtmak için sanki kredi ile varlık 

satın alıyormuş gibi, aktifte bir kiralama varlığı, pasifte ise kiralama işleminden 

doğacak yükümlülüklerin yer aldığı bir muhasebe kaydı yapar. Varlık ve yükümlülük 

olarak gerçeğe uygun değer ile minimum kiralama ödemelerinin şimdiki değerinden 

düşük olanı kaydedilir.  Minimum kiralama ödemelerinin bugünkü değerini hesaplamak 

için kullanılacak iskonto oranı, belirlenebildiği durumlarda kiralama işlemi için 

kullanılan örtülü faiz oranıdır. Eğer örtülü faiz oranı bilinmiyor ise iskonto oranı olarak 

kiracının ek borçlanma faiz oranı kullanılır. Başlangıç doğrudan maliyetler kiralanan 

varlığın elde etme maliyetine eklenir ki bunlar kiracı tarafından yüklenilen ve kiralanan 



57 
 

varlık ile ilgili katlanılan maliyetlerdir. Kiralama yükümlülüklerinin kiralama 

varlıklarından mahsup edilerek net varlığın raporlanması gerek UMS 17’ye gerek de 

UFRS 16’ya aykırı bir uygulamadır. 

 Eğer kiralama sözleşmesi kiracıya kalıntı değer garantisi verme yükümlülüğü 

getiriyor ise veya kiralanan varlığın piyasa değerinden daha aşağıda bir bedel ile satın 

alınması opsiyonu içeriyorsa, bu meblağların şimdiki değerleri de kiralama varlığı ve 

yükümlülüklerine eklenir. Kalıntı değer garantisi kiracı tarafından kiralayana kiralanan 

varlığın sözleşme sonundaki değerinin en az belli bir tutar olacağına dair teminat 

vermesidir. Kalıntı değer garantisi kiralayanın riskini azaltırken, kiracıya da varlığı iyi 

kondisyona sahip olacak şekilde kullanmaya teşvik eder. Bir kira sözleşmesinin kalıntı 

değer garantisi içerdiği hallerde kiracı sözleşme bitiminde belli miktarda parayı 

ödemeyi kabul etmiş sayılır. Bunun sonucunda bu ödeme de minimum kira 

ödemelerinin bugünkü değerinin hesaplanmasında dikkate alınır. 

b) Devam eden ölçümler Kiracı kira sözleşmesinin devamı süresince iki çeşit 

dönemsel gidere maruz kalır: 

1) Amortisman gideri (amortisman ayrılabilir varlıklarda) 

2) Finansman gideri 

Amortisman gideri kaydı için işletmenin UMS 17 uyarınca takip ettiği politika 

izlenir. Kiralama sözleşmesindeki amortisman ile UMS 17 uyarınca hesaplanacak 

amortisman arasındaki tek fark işletmenin sözleşme sonunda kiralanan varlığın 

sahipliğini devralmadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda varlık için 

kiralama dönemi veya varlığın kullanım ömründen kısa olan dikkate alınarak normal 

amortisman ayrılır.  

Kiracı efektif faiz oranı yöntemi kullanmak suretiyle minimum kira ödemelerini 

kira yükümlülüğünün geri ödenmesi ve finansman gideri (faiz gideri) arasında 

sistematik ve rasyonel olarak bölüştürür. Böylelikle, kiralama dönemi boyunca her 
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periyodda sabit faiz oranı kalan kiralama yükümlülüğüne uygulanmak suretiyle tespit 

edilerek finansman gideri kaydedilir. Şarta bağlı kira ödemeleri ise tahakkuk ettikleri 

dönemlerde kira gideri olarak kaydedilir.  

c) Finansal Tablo Dipnotları 

UMS 17 finansal kiralama işlemleri ile ilgili UFRS 7’deki açıklama 

gerekliliklerine ek olarak aşağıdaki noktalarında dipnot açıklamalarında yer almasını 

zorunlu kılmaktadır: 

 Raporlama döneminin sonunda her varlık sınıfının net defter değerleri; 

 Dönem boyunca gider kaydedilen şarta bağlı kira ödemeleri; 

 Raporlama dönem sonunda feshedilemez devren kiralama 

sözleşmelerinden gelecekte alınacak kira ödemelerinin toplamı; 

 Kiralama sözleşmelerinin şarta bağlı kiraların temel ölçütleri, yenileme 

veya satınalma imkanı getiren hükümler, kiracıya empoze edilen 

kısıtlamalar gibi kayda değer özellikleri hakkında bilgi. 

2.4.3.2 Faaliyet Kiralaması 

Faaliyet kiralamasına dair hükümler finansal kiralamaya kıyasla daha açıktır. 

Kiralayana kira ödemeleri yapıldıkça veya kira tahsil edilebilir olduğu zaman kira 

ödemesi giderleştirilir.  UMS 17 kira ödemelerinin kullanıcının yararlanmasını daha iyi 

yansıtan sistematik bir yapı olmadıkça eşit tutarlar yöntemiyle kaydedilir (UMS 17.33). 

Sözleşmelerin çoğunda kiracının sağladığı yararın kesin olarak belirlenebildiği durumlar 

dışında kira ödemeleri (sigorta ve bakım hizmetleri hariç olmak üzere) eşit tutarlar 

halinde yapılırken yapılan ödemeler de eşit tutarlar yöntemiyle kira gideri olarak 

muhasebeleştirilir.  

Faaliyet kiralamaları için finansal tablo dipnot açıklamaları şunları kapsamalıdır: 
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 Feshedilemeyen faaliyet kiralaması sözleşmeleri için, bir yıl içerisinde, iki 

yıldan beş yıla kadar tahakkuk edecek kiralama borçları dolayısıyla yapılacak 

minimum kira ödemeleri, 

 Devren kiralanmış varlıklardan gelecekte elde edilecek minimum kira 

getirilerinin toplamı, 

 Kiralama veya devren kiralama ödemelerinden cari raporlama döneminde 

giderleştirilenlerin kira ödemeleri, şarta bağlı kiralar ve devren kiralar şeklinde 

kategorizasyonu, 

 İşletmenin kayda değer kiralama sözleşmeleri hakkında bilgi: 

o Şarta bağlı kiraların nasıl tanımlandığı 

o Sözleşme yenilenme şartları 

o Satın alma opsiyonları 

o Artış hükümleri  

o Sözleşme ile getirilen kısıtlamalar (karpayı, diğer varlıkları kiralama, 

borçlanma vs.) 

2.5 VAKA ÇALIŞMASI 

Vaka çalışmamızda örneklem olarak Pegasus Hava Yolları Anonim Şirketi 

alınmıştır. Şirketin seçilme nedeni Havayolları endüstrisinde operasyonel kiralamaların 

yoğun kullanılması ve görece genç bir şirket olmasıdır.  

2.5.1 Pegasus AŞ 

Türkiye’ye düşük maliyetli hava yolu kavramını getiren Pegasus Hava Yolları, 

1990 yılında Aer Lingus, Silkar Yatırım ve Net Holding'in ortak girişimiyle İstanbul'da 

kurulmuştur. Mayıs 1990'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Pegasus, 2005 yılında ESAS 

Holding tarafından satın alınmış, aynı yıl Kasım ayında düşük maliyetli havayolu 

taşıyıcısı olarak tarifeli iç hat seferlerine başlayarak Türkiye’de faaliyet gösteren 4. 
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tarifeli havayolu şirketi olmuştur. Ali Sabancı’nın yönetim kurulu başkanlığını 

üstlendiği şirkette, Mehmet Tevfik Nane Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.  

Hayata geçirdiği "low cost modeli" uygulamalarla müşterilerine uygun fiyatlı 

hava yolu ulaşımını genç filosu ve yüksek zamanında kalkış oranları ile sunmaktadır. 

Pegasus, tarifeli uçmaya başladığında yurt içinde 6 noktayla başladığı uçuş ağını 

bugün 36 yurt içi 72 yurt dışı 40 ülke 108 noktaya çıkarmıştır. Sektördeki büyümesine 

paralel olarak çalışan sayısı artan Pegasus, 10 senelik süre bünyesinde 700 kişi çakışan 

bir şirket iken Mart 2017 sonu itibariyle 5.165 kişilik bir şirket olmuştur. 

İstikrarlı bir şekilde büyüyen Pegasus, 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da 

Official Airline Guide (OAG) raporunda koltuk kapasiteleri baz alınarak yapılan 

sıralamaya göre Avrupa’nın en büyük 25 hava yolu arasında “Avrupa’nın En Hızlı 

Büyüyen Havayolu” olarak gösterilmiş, Ocak 2018 OAG raporunda aylık 14.411 uçuş 

sayısı ile dünyanın en büyük 45. Havayolu şirketi olarak yer almıştır. Şirket, paylarının 

yüzde 34,5’lik kısmını halka arz ederek 26 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul’da 

“PGSUS” kodu ile işlem görmeye başlamıştır. Pegasus Hava Yolları Türkiye’de 

borsaya kote olan ilk özel havayoludur. (www.flypgs.com, 2018) 

 

2.5.2 Finansal Tablo Modifikasyonu 

Vaka çalışmamızda operasyonel kiralamaların sermayeleştirilmesi ve akabinde 

finansal tablo modifikasyonu için Moody’s kredi derecelendirme kuruluşunun 

metodolojisi kulanılmıştır. 

2.5.2.1 Bilanço Dışı Kiralamaların Kapitalizasyonunda Kredi Notlandırma 

Kuruluşlarının Metodolojisi –Moody’s Yöntemi 

Moody’s e göre kiralama işlemleri işletmelerin borçlanma kapasitelerini 

düşürmeleri yönünden borçla finansmana benzerlik göstermektedir. Kiralamalar 

sözleşmesel yükümlülükler getirirler ve getirdikleri yükümlülükler karşılanmadıklarında 



61 
 

sonuçları borçta temerrüde düşmekten kaynaklı sonuçlara büyük benzerlik gösterirler. 

Varlığı kiralama gibi bir opsiyonu olmayan işletmeler doğaldır ki varlık edinimi için 

borç almaktadırlar. Varlıklarını borçla finanse eden işletmeler ile kiralama yolu ile 

finanse eden işletmelerin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olması için operasyonel 

kiralamaların mutlaka sermayeleştirilmesi gereklidir. Bu durumda sermayeleştirme 

sonrası işletmelerin finansal durum tabloları (bilanço), gelir tabloları ve nakit akış 

tablolarında değişiklik ortaya çıkacaktır.  

Sektör çarpanları yaklaşık olarak sektörün medyan şimdiki değer çarpan değeridir. 

Sektör çarpanı 3 ila 6 arasında değişen değerler almaktadır. Medyan değerleri minimum 

kira ödemelerinin şimdiki değerlerine ve her kiralayanın yıllık kira gideri oranına 

(present value of minimum lease commitments/annual rent expense) referans olarak 

bulunmuştur.  Sektör çarpanlarının oluşturulması süreci bir noktada yorum yapmayı da 

gerektirmektedir. Örnek olarak bir sektörde kiralama yapan ihraççı şirket sayısı az ise 

medyan değeri anlam ifade etmeyeceğinden, Moody’s kiralanan varlıkların türlerini göz 

önünde bulundurmuş çarpanı benzer varlıkların kullanıldığı sektör değerlerinden yola 

çıkarak üretmiştir.  

Moody’s zaman zaman çarpan değerlerini değiştirmektedir. Bunun için zaman 

içerisinde medyan şimdiki zaman çarpan değerinin istatistiki olarak anlamlı (significant) 

bir şekilde değişmesi ve bu değişin anlamlı olduğu kadar uzun süreli olacağının da 

belirlenmiş olması lazımdır. Bazı sektörlerin birleştirilerek ortak çarpan kullanılması da 

çarpan değerini değiştiren ikinci bir durumdur.  
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Finansal Durum Tablosu Borç ve Sabit varlık miktarı yıllık kiralama gideri ile 
sektör çarpanı çarpımı kadar artırılır 

Gelir Tablosu Kira gideri, faiz gideri ve amortisman olmak üzere ikiye 
ayrılır: 

1. Kira Faiz Gideri: (Kiralamadan Doğan Borç) X 
(Orta Dönemli Borçlanma Oranı)  

2. Kira Amortisman Gideri: (Kira Gideri) – (Kira 
Faiz Gideri) 

Nakit Akış Tablosu Kiralama Amortisman Gideri faaliyetlerden nakit 
çıkışlarından sermaye harcamaları kısmına alınır. 

Tablo: 1 Faaliyet Kiralamaları için Modifikasyonlar 

 

2.5.2.2 Pegasus AŞ Faaliyet Kiralamalarının Moody’s Yöntemi ile 
Sermayeleştirilmesi 

Pegasus AŞ 2016 mali yılı için Kiralamaların sermayeleştirilmesi sürecinin 

sonuçları ek 1, ek 2 ve ek 3’de yer alan revize edilmiş finansal tablolarda 

gösterilmektedir. Pegasus AŞ’nin 2015 yılı için faaliyet kirası ödemesi 324.574.674.-TL 

olarak gerçekleşmiştir.  Moody’s sektör çarpanı havayolu şirketleri için 5 olarak 

hesaplanmıştır (Moody’s Cross Sector Rating Methodology,2015). Sektör Çarpanı 

kuralı uygulanarak Faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesi sonucu 1.622.873.370.-

TL kiralama varlığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Finansal durum tablosu dışında 

izlenen kiralamaların, finansal kiralamaların %60’ı, toplam varlıkların %23’ü, uzun 

vadeli borçların %54’ünü teşkil ettiği görülmektedir. Bu saptama bir havayolu 

şirketinde bilanço dışında kaydadeğer tutarda varlık ve yükümlülüğün izlendiğini 

göstermektedir. Havayolu taşımacılığı endüstrisinde kiralamaların yoğun olarak 

kullanıldığı düşünüldüğünde mevcut kiralama standardı ile yapılan 

muhasebeleştirmenin işletmenin finansal durumunu %25 oranında gerçeğe uygun 

olmayan bir şekilde yansıttığı söylenebilir. 
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  Pegasus AŞ   
A. 2015 Yılı Faaliyet Kirası Ödemesi 324.574.674,00 
B. 2016 Yılı Faaliyet Kirası Ödemesi 466.867.310,00 
C. Kiralama Varlığı  (x5 Kuralı Ax5) 1.622.873.370,00 
D. Ek Borçlanma Faiz Oranı 0,136 
E. Faiz Gideri (DxC) 220.710.778 
F. Amortisman Gideri (B-E) 246.156.532 

Tablo: 2 Operasyonel Kiralamaların Sermayeleştirilmesi 

 

Kiralama dönemi boyunca kiralama yükümlülüğü, kiralama varlığından fazla 

olacaktır. Bu durum bilhassa ilk dönemlerde kiralama giderlerinin faiz ödemesi 

kısmının, anapara geri ödemesi kısmından daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 

Kiralama varlık ve yükümlülüğü arasındaki fark kiralama süresi uzadıkça artacaktır. 

Bunun nedeni de anapara ödemesi kısmının daha da azalacak olmasıdır. Modifiye 

edilmiş gelir tablosuna bakıldığında satışların maliyetinin 2016 yılı faaliyet kiralaması 

tutarının 466.867.310 TL kadar azaldığı görülmektedir.  Bunun nedeni faaliyet 

kiralaması giderlerinin genel yönetim gideri olarak değil satışların maliyeti olarak 

muhasebeleştirilmesidir. Faaliyet giderleri sermayeleştirildiği için satışların maliyeti 

(not:21 uyarınca) faaliyet giderleri miktarınca azalmıştır. Sermayeleştirilen faaliyet 

gideri finansal kiralama gideri gibi muhasebeleştirileceğinden finansal kira 

ödemelerinin bugünkü değerinin 246.156.532 TL’lik kısmı genel yönetim giderlerine 

(amortisman) eklenirken, 220.710.778 TL’lik kısmı finansman giderlerine eklenmiştir. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) yeni bir standart 

yayınlamadan veya mevcut standartlarda değişikliğe gitmeden önce taslak standardın 

getirdiği yeni gerekliliklerin fayda maliyet analizini yapmakta ve bunu raporlamaktadır. 

Söz konusu analiz hem finansal tablo kullanıcılarının hem de finansal tabloları 

hazırlayanların katlanacakları maliyetler ile sağlayacakları faydaların karşılaştırılmasını 

içerir. Kurul standardın finansal tablo hazırlayıcılara getirdiği ek raporlama 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ilgili bilginin finansal tablo 
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kullanıcıları tarafından tahmin edilmesi için katlanmaları gereken maliyet ölçüsünde 

avantaj kazandıklarının altını çizmektedir. Yüksek kaliteli global bir finansal raporlama 

standartları seti oluşturmanın temel amaçlarından biri de sermaye dağılımının 

iyileştirilmesidir. UMSK çalışmalarında gelişen finansal raporlamanın ve bununla 

beraber daha iyi ekonomik karar alma mekanizmalarının getireceği faydayı dikkate 

almaktadır. 

Kurul yeni standart geliştirirken veya mevcut standartlarda değişikliğe giderken 

taslak metinler hazırlamakta ve paydaşların ilgilerine sunmakta çeşitli dış aktiviteler ile 

paydaşların standart hakkındaki yorumlarını almakta ve bu surette taslağı analiz 

etmektedir.  Bu uğraş finansal tablo hazırlayıcıları (kiralayan ve kiracılar), kullanıcıları, 

dünya genelinde düzenleyici kurumları, standart belirleyen kurumları ve muhasebe 

firmalarını içermektedir. Bunlara ek olarak UMSK, Finansal Muhasebe Standartları 

Kurulu (FMSK) daha fazla uygulamalı deneyim ve uzmanlıktan faydalanmak için bir 

Kiralama Muhasebesi Çalışma Grubu kurmuşlardır. Bütün bu çalışmaların sonuçları 

derlenmek suretiyle bir etki analizi gerçekleştirilmiştir. Kurulun analiz sonuçları vaka 

çalışmamızda ulaştığımız sonuçlarla karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmektedir. 

(IASB 2016) 

2.5.3 Bilançoda Beklenen Etkiler 

 UFRS 16’ya göre raporlama yapan işletmeler kısa vadeli veya çok düşük 

değerdeki varlık kiralamaları hariç olmak üzere bütün kiralamaları için finansal durum 

tablolarında kiralama varlığı ve yükümlülüğü raporlamak zorundadırlar. Kayda değer 

miktarda bilanço dışı kiralaması olan işletmelerin UFRS 16 uygulamasıyla birlikte 

kiralama varlıklarının ve finansal yükümlülüklerinin artması beklenmektedir. UMSK’ya 

göre Kiralama varlıklarının defter değeri kiralama yükümlülüklerinin defter değerinden 

daha hızlı azalacaktır. Bu da UMS 17’ye göre aynı kiralama işleminin bilanço dışı 

izleyen işletmelere kıyasla özkaynakta azalmaya yol açacaktır. (IASB 2016). Vaka 
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çalışmamızda Pegasus AŞ 31.12.2016 yılı konsolide bilançosunda varlık toplamı 

5.168.017.995 TL iken UFRS 16 uygulaması sonrasında varlık toplamının 

1.376.716.838 TL artışla 6.994.734.833 TL’ye ulaştığı görülmektedir. Varlıklardaki 

artış duran varlıkların artmasından kaynaklanmıştır. Kaynaklara baktığımızda Uzun 

vadeli yükümlülüklerin 1.376.716.838 TL artışla 3.009.869.595 TL’den 4.386.586.433 

TL’ye çıktığını, dönem net zararının değişmediğini görüyoruz. Bilanço kalemlerindeki 

etkileri incelediğimizde kiralamaların bilanço içine aktarılması sonrasında varlıkların ve 

yükümlülüklerin arttığını, özkaynakların değişmediğini, bu noktada vaka çalışmamızda 

ulaştığımız etkiler ile UMSK etki analizi sonucundan beklenen etkilerin aynı yönde 

gerçekleştiğini gözlemliyoruz. 

 Finansal tablolarda raporlanan kiralama varlığı (varlığın kullanım hakkı) cari ve 

finansal olmayan varlıktır. Kiralama yükümlülüğü ise kira ödemelerinin zamanına bağlı 

olmak üzere hem cari hem de uzun vadeli yükümlülüklerin bir parçasıdır. Varlık ve 

yükümlülüklerin değişmesinin bir sonucu olarak başlıca finansal oranların da değişeceği 

beklenmektedir. 

 UMS 17’ye göre bilanço dışında izlenen kiralamalar süresince her ödeme 

zamanı öz kaynakta ödenen miktar kadar bir azalma görülür. UFRS 16 uygulamasında 

ise ödenen miktar özkaynakla beraber yabancı kaynaklarda da bir azalmaya neden olur. 

Bir kiralama sözleşmesini UFRS 16 uyarınca finansal tablolarda raporladığımızı 

varsayalım. Kiralama varlığının bilançodaki değeri, kiralama yükümlülüğünden daha 

hızlı azalacaktır. Bunun nedeni her kiralama döneminde kiralama varlığı için eşit 

tutarlar yöntemiyle amortisman ayrılacak, kiralama yükümlülüğü ise yapılan kiralama 

ödemesi kadar azalırken, faiz gideri kadar artacaktır. Faiz gideri de her dönem bir 

önceki dönemden daha az olacaktır. Sonuç olarak kiralama varlık ve yükümlülüğü 

kiralama dönemi başında ve sonunda eşit olacaksa da kiralama dönemi süresince 

kiralama varlığı yükümlülüğünden daha az olacaktır. Buna bağlı olarak öz kaynağı 
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etkileyen diğer tüm değişkenler sabit olarak düşünüldüğünde kayda değer miktarda 

bilanço dışı kiralama işlemi olan işletmeler UFRS 16 uygulamasına geçtiklerinde UMS 

17 uygularken ki duruma nazaran her yıl finansal tablolarında öz kaynakları daha az 

gözükecektir. Vaka çalışmamızda özkaynaklar değişmemiştir. Bunun nedeni sadece 

2017 yılı faaliyet tablolarının UFRS 16’ye göre karşılaştırılmasıdır. Analiz ileriki yıllara 

genişletildiğinde her yıl itibariyle UFRS 16’ya uygun finansal durum tablosunda UMS 

17’ye göre özkaynakların daha az olacağı görülecektir.  

Aşağıdaki grafikte birbiriyle aynı özellikler taşıyan kiralama portföylerinde 

(aynı şart ve koşullarla, birbiriyle aynı sayıda olmak üzere, herhangi bir dönemde 

başlayan ve biten kiralamalar içeren) iskonto oranına bağlı olarak özkaynak tutarının 

kiralama yükümlülüğünün yüzde kaçı oranında azaldığı gösterilmektedir. 

 

Şekil:1 Kiralama Vadesine ve İskonto Oranına Göre Kiralama Yükümlülüklerinin  
Özkaynaklara Etkisi 
Kaynak: IASB 2016 
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Örnek olarak ortalama süresi 15 yıl ve ortalama iskonto oranı %5 olan kiralama 

sözleşmelerinden oluşan kiralama portföyünde kiralama yükümlülüklerinin kiralama 

varlıklarından %10 daha fazla olması beklenmektedir. Grafikte verginin etkisi göz ardı 

edilmektedir. Kiralama dönemi boyunca kiralama varlıkları ile yükümlülükleri arasında 

fark olduğundan bu durum ertelenmiş vergi varlığı ortaya çıkaracaktır. Ertelenmiş vergi 

varlığı da özkaynaktaki azalmayı kısmen veya tamamen telafi edecek bir unsurdur. 

Grafikteki örnekte (ortalama 15 yıl sözleşme süresi-%5 iskonto oranı) kiralama 

ödemelerinin vergiye esas kardan indirilebildiği ve vergi oranının %30 olduğu 

varsayılırsa raporlanan öz kaynak değerindeki azalama kiralama yükümlülüğünün %7’si 

kadar olacaktır. Bu analiz kiralama yükümlülüklerine bağlı olarak özkaynaktaki 

değişimi yakalamaya çalışmaktadır. Söz konusu etki kiralama dönemi uzadıkça ve 

iskonto oranı arttıkça artacaktır. Başka bir deyişle raporlanan özkaynaklar üzerindeki 

etkinin düzeyi işletmenin finansal kaldıraç oranına, kiralama sözleşmelerinin süresine, 

vergi mevzuatına ve kiralama yükümlülüklerinin özkaynak miktarına oranına bağlıdır. 

(IASB 2016) 

 

2.5.4 Gelir Tablosunda Beklenen Etkiler 

 UFRS 16’nın işletmelerin gelir tablolarında meydana getirmesi beklenen etkiler 

üç grupta toplanabilir:  

a) Kiralama giderlerinin istisnalar dışında gelir tablosunda yer almaması 

b) Kiralamalara ilişkin giderlerin finansman ve genel yönetim gideri olarak 

muhasebeleştirilmesi 

c) Diğer etkiler 

UMSK’ya göre bilanço dışında kayda değer miktarda kiralama işleminin 

izlendiği işletmelerde UFRS 16’nın etkisinin her ne kadar çok büyük olacağı 

beklenmekteyse de kar veya zarar üzerindeki genel etkinin aynı boyutta olması 
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beklenmemektedir. Bu işletmelerde FVAÖK (EBITDA) ve faaliyet karının yükselmesi 

vergi öncesi karın sabit kalması beklenmektedir. Bunun nedeni UFRS 16 uygulayan bir 

işletmenin önceden bilanço dışında izlenen kiralamalar ile ilgili bütün kira ödemesini 

giderleştirip, faaliyet karından çıkarırken, UFRS 16 sonrasında kira ödemesi 

içerisindeki faiz giderini ayrıştırıp finansman giderleri altında raporlamasıdır. Faaliyet 

karındaki ve finansman giderlerindeki artışın tutarı, kiralama tutarının şirket varlıklarına 

oranına, kiralama döneminin uzunluğuna ve uygulanan iskonto oranına bağlıdır. 

Pegasus AŞ’de UMS 17’ye göre  FVAÖK -86.451.838 TL iken UFRS 16 uygulaması 

sonrasında 380.420.472 TL’ye çıkmıştır. Pegasus AŞ’nin 2016 yılı faaliyet kirası 

ödemesi 466.867.310 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar gelir tablosunda satışların 

maliyeti kaleminden çıkarılmıştır. Dolayısıyla satışların maliyeti azalmış brüt kar 

196.169.332 TL’den 663.036.642 TL’ye çıkmıştır. Vaka çalışmamızda 2015 yılı 

faaliyet kirası ödemesi kullanılarak Moody’s x5 kuralı ile 1.622.873.370 TL tutarında 

kiralama varlığı ve yükümlülüğü hesaplanmış, ek borçlanma maliyeti (0,136) 

kullanılarak faiz gideri 220.710.778 TL olarak hesaplanarak finansman giderlerine 

eklenmiş, yıllık finansman gideri ile kira ödemesi arasındaki 246.156.532 TL’lik  fark 

da amortisman gideri olarak genel yönetim giderlerine eklenmiştir. Bunun sonucunda 

105.954.803 TL esas faaliyet zararı 114.755.975 TL esas faaliyet karına dönüşmüş, 

77.514.047 TL tutarında Finansman gideri öncesi faaliyet zararı, 143.196.731 TL 

finansman gideri öncesi faaliyet karına dönüşmüştür. Bu uyarlamalardan sonra vergi 

öncesi zarar değişmemiştir. Ertelenmiş vergi gelirinde herhangi bir değişiklik 

olmamıştır. 

UFRS 16 uygulaması sonrasında 136.182.998 TL dönem zararının değişmediği pay 

başına kaybın da 1,31 olarak sabit kaldığı gözlenmiştir.  
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2.5.5 Nakit Akım Tablosuna Beklenen Etkiler 

 UFRS 16 uygulaması ile gelen değişikliklerin kiralama sözleşmesinin tarafları 

arasında cereyan eden nakit akışlarına herhangi bir etkisinin olmayacağı 

düşünülmektedir. Buna karşılık UFRS 16 uygulamasının önceden bilanço dışı izlenen 

kiralama sözleşmeleri durumunda nakit akışlarının sunumunda bir etkisinin olacağı 

beklenmektedir. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu arasındaki bağlantının 

devamı açısından UFRS 16 işletmelerin nakit akışlarının şu şekilde sınıflandırmalarını 

gerektirmektedir: 

a) Finansman aktivitesi içerisindeki Kiralama yükümlülüklerinin anapara 

kısmının ayrıştırılması, 

b) Kira yükümlülüklerinin faiz bileşeninin ayrıştırılması, 

Bu hüküm UMS 7 Nakit Akış Tablosu standardındaki raporlama 

gereklilikleriyle uyumludur.  Kiralama ödemelerindeki faiz ve anapara ödemelerinin 

ayrıştırılması sonrasında her ne kadar toplam nakit akışı sabit kalsa da faaliyetlerden 

kaynaklı nakit çıkışı ile finansman kaynaklı nakit çıkışı UFRS 16 uygulaması sonrası 

değişecektir. Pegasus AŞ’nin nakit akım tablosunda kiralama ödemelerinin UFRS 16 

sonrasında UMSK etki analizi beklentilerine uygun bir değişim gösterdiği 

gözlemlenmiştir. 

UMS 17 UFRS 16 
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT 
AKIŞLARI 227.424.490 473.581.022 
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN 
KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -235.799.846 -261.245.600 
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT 
AKIŞLARI -269.650.485 -490.361.263 
 D. NET NAKİT AKIŞI -278.025.841 -278.025.841 

Tablo:3 Nakit Akışlarındaki Değişim 

 İşletme faaliyetlerinden nakit girişleri artarken yatırım faaliyetlerinden nakit 

çıkışları ve finansman faaliyetlerinden nakit çıkışları artmış net nakit akışı ise 

değişmemiştir. 
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2.5.6 Finansal Oranlara Beklenen Etkiler 

 UMS 17 uygulamasında finansal kiralama olarak kabul edilerek 

muhasebeleştirilen kiralamalar için UFRS 16’ya geçişin finansal oranlar üzerinde kayda 

değer bir etkisi olacağı beklenmemektedir. Buna karşılık UMS 17 uygulamasında 

faaliyet kiralamaları olarak sınıflandırılan kiralamalarda UFRS 16’ya geçişin finansal 

rasyoları kayda değer şekilde etkilemesi beklenmektedir.  

Değişim Beklenen Etki 
1) Daha önce kaydedilmemiş bir 

varlığın kaydedilmesi 
Varlık miktarının artması sonucu Aktif 
devir hızı gibi rasyoları etkiler 

2) Daha önce kaydedilmemiş bir 
yükümlülüğün kaydedilmesi 

Yükümlülüklerin artması sonucu finansal 
kaldıraç oranları etkilenir 

3) Faaliyet kiralaması gideri yerine 
amortisman ve finansman gideri 
kaydedilmesi 

Yüksek Faaliyet karı ve FAVÖK 

Tablo: 4 UFRS 16’nın Beklenen Etkileri 
Kaynak: IASB 2016 
 

Bu doğrultuda Pegasus AŞ’nin UFRS 16 uygulaması sonrasında finansal 

oranlarına baktığımızda UMSK etki analizinde beklenen etkilerin gerçekleştiği 

görülmektedir. Finansal yükümlülüklerin artması sonucu Kaldıraç oranı UMS 17’ye 

göre 2,58 olarak gerçekleşirken UFRS 16 uygulaması sonucu 3,45 olmuştur. Bu bulgu 

Aktaş ve diğerleri (2017) çalışmasıyla da uyumludur. Cari oran UMS 17 ve UFRS 16 

uygulaması altında farklılık göstermemiştir. Bunun nedeni sermayeleştirilen 

kiralamaların kısa vadeli kısımlarını cari yükümlülüklere alamayışımızdır. Kısa vadeli 

varlıkların tutarı UFRS 16 uygulamasında değişmeyeceğinden bu oranın UFRS 16 

uygulaması sonrası azalması beklenir. Aktif devir hızı kiralama varlıklarının bilançoda 

raporlanmasıyla artan toplam varlıklar sonucu 0,65’den 0,53’e gerilediği görülmektedir. 

Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi kar UFRS 16 uygulaması sonucu kayda değer şekilde 

arttığından faiz karşılama oranı UMSK etki analizinde beklenen etki ile uyumlu olarak -

5,35 den 1,01 değerine artmıştır.  Faaliyet karına eklenen amortisman giderinin faaliyet 

karından çıkarılan finansman giderinden daha büyük olması sonucu FVÖK/Faaliyet 
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Karı oranı 0,84’den 3,06’ya UMSK öngörüsüyle aynı doğrultuda artış göstermiştir. Faiz 

Vergi Amortisman Öncesi Kar bilanço dışında izlenen faaliyet kiralama giderlerinin 

kayda değer bir kısmının faaliyet giderlerinden çıkarılarak finansman gideri olarak 

değerlendirilmesi sonucu FVAÖK değeri UMS 17’ye göre -86.451.838 iken UFRS 16 

sonrası 238.127.836 olarak gerçekleşmiştir. Dönem net karı ve hisse başı kazanç oranı 

değişiklik göstermemiştir. Sermaye Getirisi UMS 17’ye göre -0,02 iken UFRS 16 

uygulaması sonrasında Aktaş ve diğerleri (2017) çalışmasıyla uyumlu bir şekilde 

artarak 0,06 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynaklar ve dönem net karı sabit kaldığından 

özkaynak karlılığı değişmemiştir. Net nakit akışı değişmemiş ancak faaliyetlerden nakit 

akışı UMS 17’ye göre 227.424.490 TL iken UFRS 16 uygulaması sonrasında 

473.581.022 TL’ye çıktığı görülmektedir. 
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Tablo: 5 Oran Analizi 

 

Finansal Oran Önemi Hesaplama Yöntemi UMS 17 UFRS 16 Etki
UMSK 
Beklenen Etki Etkinin Nedeni

Kaldıraç Oranı

Uzun Dönem 
Borç Ödeme 
Gücü Yabancı Kaynak/Özkaynak 2,58 3,46 0,88 Artış Artış Finansal yükümlülüklerin Artması

Cari Oran Likidite 
Kısa Vadeli Varlıklar/Kısa 
Vadeli Yabancı Yükümlülükler 1,41 1,41 0,00 Sabit Azalış 

Kısa Dönemli yükümlülükler artarken cari varlıkların 
artmaması (Kiralamaların Kısa Vadeli kısımları gözardı 
edildiğinden değişmedi)

Aktif Devir Hızı Karlılık Satışlar/Aktif Toplamı 0,66 0,53 -0,13 Azalış Azalış Kiralama varlıklarının varlık toplamını artırması

Faiz Karşılama Oranı

Uzun Dönem 
Borç Ödeme 
Gücü FVAÖK/Faiz Giderleri -5,36 1,61 6,96 Artış Belirsiz

UFRS 16 uygulaması FVAÖK'ı artırır.  Faiz karşılama oranının 
değişiklik yönü kiralama portföyüne bağlı olarak değişir

FVÖK/Faaliyet Karı Karlılık FVÖK/Faaliyet Karı 0,85 3,06 2,22 Artış Artış
Faaliyet Karına Eklenen Amortisman Giderinin çıkarılan 
finansman giderinden daha büyük olması

FVAÖK(EBITDA) Karlılık
Faiz Vergi ve Amortisman 
Öncesi Kar -86.451.838 380.415.472 466.867.310 TL Artış Artış

bilanço dışı kiralama giderlerinin finansaman ve amortisman 
gideri olarak sınıflandırılması

Kar ve Zarar Karlılık UFRS'ye uygun raporlama -136.182.998 -136.182.998 0,00 Sabit Belirsiz Kiralama portföyü ve vergi yapısına bağlı olarak değişir.

Hisse Başı Kazanç (EPS) Karlılık
(Kar veya Zarar)/Tedavüldeki 
Hisse Senedi Sayısı -1,33 -1,33 0,00 Sabit Belirsiz Kiralama portföyü ve vergi yapısına bağlı olarak değişir.

Sermaye Getirisi (ROCE) Karlılık
FVÖK/(Özkaynak+Finansal 
Yükümlülükler) -0,02 0,06 0,08 Artış Belirsiz

FVÖK UFRS 16 uygulaması sonrası finansman giderlerindeki 
artış sonucu artacaktır. Orandaki nihai değişikliğin yönü 
kiralama portföyünün yapısına bağlıdır.

Özkaynak Karlılığı Karlılık Kar veya Zarar/Özkaynak -0,09 -0,09 0,00 Sabit Belirsiz

Özkaynaklar UFRS 16 sonrasında sabit kalacaktır. Kar veya 
zarar tutarının nasıl etkileneceği ise kiralama portföyünün 
yapısına bağlıdır. Eğer Kar veya Zarar UFRS 16 sonrası 
değişmezse oranının sabit kalması beklenir

Net Nakit Akışı Karlılık ve likidite
Nakit girişleri ile Nakit 
Çıkışlarının Farkı -278.025.841 -278.025.841 0,00 Sabit Değişmez UFRS 16 Nakit Net Akışını Etkilemez

Faaliyetlerden Nakit Akışı Karlılık

Faaliyet nakit akışı özkaynak 
artışı veya borçlanma sonrası 
işletmeye gelen nakitten 
etkilenmez 227.424.490 473.581.022 246.156.532 TL Artış Artış

Faaliyetlerle ilgili nakit çıkışlarının bir kısmı finansman gideri 
olarak sınıflandırılacağından artış beklenir
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2.5.7 Kiralama Portföyü Durumunda Tahakkuk 

İşletmeler genellikle birden fazla kiralama sözleşmesi yapmak suretiyle bir kiralama 

portföyü yönetmek durumunda kalırlar. Bu durumda UFRS 16’nın etkisi kiralamaların 

koşullarına ve sözleşme başlangıcından sonra geçen süreye bağlı olarak değişir. Eğer bir 

işletmenin kiralama sözleşmeleri eşit dağılımlı (evenly distributed) ise (eşit dağılımlı 

kiralamalardan kasıt aynı sayıda bir biriyle aynı koşullara sahip kiralamaların gruplar halinde 

bir dönem içerisinde başlaması ve bitmesidir) UFRS 16’nın gelir tablosuna genel etkisinin 

nötr olması beklenir. Bunun nedeni UMS 17’ye göre hesaplanan kira ödemeleri (eşit tutarlar 

yöntemi) ile UFRS 16’ya göre hesaplanan kira ödemeleri (amortisman+faiz gideri) miktarının 

eşit dağılımlı bir portföyle aynı olmasıdır. Örnek olarak eğer bir işletme bilanço dışı 

kiralamalarının üçte biri eşit tutarlar yöntemine göre hesaplanan giderin %5 fazlası, üçte biri 

aynı, üçte biri de %5 aşağısında gider ihtiva eden üç yıllık kiralamalardan oluşan bir portföye 

sahip olduğunu varsayarsak bu eşit dağılımlı portföyde eşit kira ödemeleri içeren kiralamalar 

üzerindeki gider kaynaklı etki sonuçta sıfır olur.  Eğer porftöy bileşimi eşit dağılımlı değil ise 

o zaman UFRS 16’nın şirket kar veya zararı üzerinde bir etkisi olur. Örneğin eğer bir işletme 

büyüyor ve büyümesi için gerekli fonları da kiralama portföyünü genişleterek sağlıyor ise 

UFRS 16 uyarınca, UMS 17 uygulamasında raporladığı giderlerden daha fazla tutarda gider 

raporlayacaktır. Bunun nedeni işletmenin ilk zamanlarında kiralama sözleşmelerinin sayısının 

çokluğudur. Bu durum UFRS 16 sonrasında büyümesini kiralama ile fonlayan işletmeler ile 

borç finansmanı yaparak büyüyen işletmelerin karşılaştırılabilirliğini artırmaktadır. Bu 

işletmeler de büyümenin ilk yıllarında yüksek faiz giderlerine katlanmakta ve genellikle eşit 

oranlar yöntemine göre varlıklarına amortisman ayırmaktadırlar. UMSK ve diğer standart 

belirleyicilerin yaptığı test sonuçları uyarınca görece istikrarlı kiralama portföyü olan 

işletmeler için UFRS 16’nın kar ve zarar tutarlarına etkisinin kayda değer olmayacağı 

beklenmektedir. Pegasus AŞ’de dönem karı UFRS 16 uygulaması sonrası değişmezken brüt 
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kar, esas faaliyet karı ve finansman gideri öncesi faaliyet karı değerleri değişmiştir. Bunun 

nedeni şirketin büyümekte olan bir şirket olması ve kiralama sözleşmelerinin henüz erken 

safhada olmasıdır. 

 

2.5.8 EBITDA ve Kar Marjına Etkiler 

UMS 17’nin aksine UFRS 16 (daha önce bilanço dışı izlenenler de dahil) bütün 

kiralamalarda kiralama varlıklarının amortismanlarından ayrı olarak kiralama 

yükümlülüklerine faiz gideri tahakkuk ettirilmesini öngörmektedir. İşletme faiz giderinin 

finansman giderleri içerisinde gösterecektir. Amortisman ise birikmiş amortismanlar hesabı 

altında raporlanacaktır. UMS 17 uygulaması altında bilanço dışı kiralamalar için yapılan kira 

ödemeleri faaliyet giderleri altında raporlanmaktaydı. 

Aşağıdaki tabloda endüstri kolu bazında UFRS 16 uygulamasının FVAÖK (EBITDA) 

ve kar marjı üzerindeki etkileri gösterilmektedir. Kayda değer miktarda bilanço dışı kiralama 

yapan işletmelerde UMS 17’ye oranla FVAÖK (EBITDA) belirgin bir şekilde yükselecektir. 

Bunun nedeni UFRS 16’nın FVAÖK hesaplamasında kiralama giderlerini dahil etmiyorken 

UMS 17 uygulamasında bilanço dışı izlenen kira ödemelerinin tamamının faaliyet gideri 

olarak muhasebeleştirilmesidir. Pegasus AŞ’de FVAÖK UMS 17 altında -86.451.838 TL 

olarak gerçekleşmişken UFRS 16 uygulaması sonrasında 380.415.472 TL olarak 

gerçekleşmiş, belirgin olarak UMSK etki analizi beklentilerine uygun olarak artmıştır.  

 FVAÖK yatırımcılar ve analistler tarafından sıklıkla kullanılan bir kar ölçütüdür. 

UFRS 16 uygulaması sonrasında kar marjı (faiz ve vergi öncesi kar-EBIT-faaliyet karı) 

değerleri de yükselecektir. Pegasus AŞ’de FVÖK UMS 17 altında -89.815.340 TL iken UFRS 

16 uygulaması sonrası 351.606.216 TL tutara çıkmıştır. Bunun nedeni de bilanço dışı izlenen 

kiralama ödemelerinin UMS 17 altında faaliyet gideri olarak muhasebeleştirilirken, UFRS 16 
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sonrası faiz ve amortisman gideri olarak ayrıştırılıyor olmasıdır. Bu bulgu Aktaş ve diğerleri 

(2017)’nin çalışmasıyla da aynı yönlüdür.  

Sağlık hizmetleri gibi bazı endüstri kollarında kar marjı artışı sınırlı olacaktır. Buna 

karşılık bilanço dışı kiralamaların çok yoğun olarak kullanıldığı havacılık, perakendecilik gibi 

sektörlerde kar marjı vaka çalışmamızda da görüldüğü üzere önemli miktarlarda artacaktır. 

  FVAÖK (Milyon Dolar) 
Faiz ve Vergi Öncesi 
Kar/Hasılat Vergi ve 

Faiz 
Öncesi 
Yüzde Kar 
Marjında 
Artış Endüstri Kolu 

UMS 17'ye 
Göre 
Raporlanan 

UFRS 16'ya 
Göre 
Raporlandığı 
Durum 

UMS 17'ye 
Göre 
Raporlanan 

UFRS 16'ya 
Göre 
Raporlandığı 
Durum 

Havayolları 51.624 73.849 6,33% 7,69% 1,36 
Perakende 270.403 347.716 6,01% 6,66% 0,65 
Seyahat ve Turizm 50.299 63.279 11,80% 13,15% 1,35 
Taşımacılık 71.177 87.580 10,00% 10,70% 0,70 
Telekomünikasyon 399.328 434.452 13,18% 13,80% 0,62 
Enerji 688.370 745.273 8,11% 8,42% 0,31 
Medya 118.156 128.959 17,70% 18,29% 0,59 
Dağıtım 29.350 35.047 3,70% 3,94% 0,24 
Bilgi Teknolojileri 298.655 312.392 18,28% 18,50% 0,22 
Sağlık 254.616 265.181 15,41% 15,63% 0,22 
Diğer  1.162.512 1.228.643 10,63% 10,83% 0,20 
Toplam 3.394.490 3.722.371 10,19% 10,58% 0,39 
Tablo: 6 Endüstri Kollarına Göre UMS 17 ve UFRS 16’ya Göre Raporlanan FVAÖK  
Farkları  
Kaynak: IASB 2016 

 

2.5.9 Vergi Etkileri 

 Vergi muhasebesi ile UFRS 16 uygulaması arasında bir takım farklılıklar olmakla 

birlikte, UFRS 16 uygulaması işletmenin vergi muhasebesini etkileyebilecektir. Etkinin 

boyutu vergi hadlerine ve kiralamanın ilgili ülkede nasıl vergilendirildiğine bağlı olarak 

değişecektir. Her ne kadar UFRS 16’nın nihai etkisi ülkelere göre değişiklik gösterecekse de 

yeni standartlar sonrası ülkelerin genellikle vergi muhasebelerinde de değişiklik yaptıkları 

gözden kaçırılmamalıdır. Vaka çalışmamızda Pegasus AŞ’nin dönem karında ve ertelenmiş 
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vergi gelir/gider kalemlerinde bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Ancak faiz gideri ve 

amortisman giderinin artması vergi muhasebesi noktasında mevzuata bağlı olarak bir takım 

değişiklikler getirebilecektir.   

2.5.10 Diğer Etkiler 

Vaka çalışmamızda Literatürde tespit ettiğimiz yukarıda inceledeğimiz UFRS 16 

uygulamasının etkilerine ek olarak finansal tablo dipnotlarına, yabancı kaynak maliyetine ve 

borç anlaşması hükümlerine de yeni standardın etkilerinin olabileceğini öngörmekteyiz. 

2.5.10.1 Finansal Tablo Dipnotlarına Etkiler 

 UMS 17 gibi UFRS 16 da işletmelerin kiralama giderlerinin detaylarını finansal tablo 

dipnotlarında açıklamalarını gerektirmektedir. UMS 17’den farklı olarak UFRS 16 uyarınca 

kiralanan varlıkların sınıflarının ve kiralama sonucu oluşan nakit çıkışlarının da açıklamalara 

dahil edilmesi gerekmektedir. Böylelikle işletmenin kiralama faaliyetlerinin finansal 

tablolarda tamamıyla resmedilmesi sağlanacaktır.  

 Kiralama yükümlülüklerinin vade yapısı ile ilgili UFRS 16, UFRS 7 finansal araçlar 

standardındaki dipnot gerekliliklerini zorunlu kılmaktadır. UFRS 7 bir işletmenin kendi 

yargısını kullanmak suretiyle yatırımcı ve analistlere hangi zaman dilimindeki 

yükümlülüklerin yararlı olabileceği gibi hususlarda verilecek bilginin muhteviyatını 

belirlemesini gerektirir. UMS 17 ise kiralamaları 1 yıldan az; 1 yıl ile 5 yıl arasında ve 5 

yıldan fazla olmak üzere üç zaman diliminde değerlendirmektedir. Bazı durumlarda UFRS 7 

uyarınca hazırlanan dipnotların UMS 17’den daha az bilgi ihtiva etmesi mümkün olsa da 

hazırlanan bilginin daha detaylı olacağı beklenmektedir.  

 Değişken kiralama ödemeleri, uzatma opsiyonları ve kalıntı değer garantileri ihtiva 

eden kiralama sözleşmeleri için UFRS 16 işletmelerin finansal tabloların başka herhangi bir 

yerinde olmayan şirkete özgü önemli bilgilerin açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bilginin 

muhteviyatı işletmeler arasında değişiklik gösterecektir. UFRS 16, UMS 17 de olduğu gibi 
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dipnot açıklamalarını bir kısım sayısal eşiklere bağlamaktan kaçınmış, bunun yerine bilginin 

finansal tablo kullanıcılarına ifade ettiği değer açısından değerlendirilerek önemli bilgilerin 

detaylarıyla açıklanması gerekliliğini getirmiştir. Buna göre bir işletme UFRS 16 uygulaması 

ile birlikte kiralama faaliyetlerinin doğası ve kayda değer uzatma ve fesih opsiyonları veya 

değişken kira ödemeleri hakkında finansal tablo kullanıcılarına işletmenin finansal pozisyonu, 

performansı ve nakit akışlarını değerlendirmelerine faydalı olabilecek bilgi sağlamaya 

başlayacaktır. Bu da UFRS 16 sonrası Pegasus AŞ’nin finansal raporlama maliyetlerini 

artıracak bir unsurdur. 

 

2.5.10.2 Yabancı Kaynak Maliyetine Etkiler 

 UFRS 16 uygulaması kiralamalarını büyük ölçüde bilanço dışında izleyen işletmelerin 

raporladıkları yükümlülük ve varlıkları artıracağından, borçlanma maliyetlerinin değişmesi 

beklenmektedir. Değişimin ölçüsü piyasa karar vericilerinin UFRS 16 öncesi dönemde 

bilanço dışı yükümlülük ve varlıkları ne ölçüde göz önünde bulundurduklarına göre 

değişecektir. UFRS 16 uygulaması sonrasında işletmelerin kiralama konusunda daha şeffaf bir 

finansal raporlama yapmaları beklenmekteyse de değişen sadece finansal raporlama biçimi 

olacaktır. İşletme UMS 17 uygulaması altında da UFRS 16 uygulamasında da aynı işletmedir. 

İşletmeye yabancı kaynak sağlayanlar özellikle kayda değer miktarda bilanço dışı kiralaması 

olan işletmelere borç verirken söz konusu kiralamalarının etkisini tahmin ettikleri 

bilinmektedir. Zhang ve diğerleri (2014) yaptıkları çalışmada bankaların kredi vermek için 

kredi rating kuruluşlarının ratinglerini göz önüne aldıklarını bunun nedeninin de rating 

kuruluşlarının derecelendirme yaparken bilanço dışı kiralama varlık ve yükümlülüklerini göz 

önüne alarak çalıştıklarını ve böylelikle bankanın tekrar finansal tabloları modifiye etme 

uğraşısına girmesine gerek kalmaması olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu durumda 
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derecelendirme kuruluşları tarafından rating alan işletmelerde borçlanma maliyetlerinin UFRS 

16 sonrasında fazla değişmeyeceği beklenmektedir.  

 Sonuç olarak borçlanma maliyetleri noktasında bir değişim olacaksa da bunun 

kaynağının işletmenin saydamlığının artması sonucu gelişen karar verebilme yeteneğinden 

dolayı olacağı muhtemeldir. Bu noktada değişimin yönü bazı işletmeler için artış olacakken 

bazıları için azalma olarak ortaya çıkacaktır.  

Örneğin kiralama işlemlerinin sermayeleştirmek için kullanılan en yaygın yöntem olan 

yıllık kiralama giderinin 8’le çarpmak, kiralama varlık ve yükümlülüklerini olduğundan daha 

fazla göstermektedir. Bu itibarla UFRS 16 uygulamasıyla gelen daha şeffaf raporlama 

sonrasında kiralama işlemlerinin finansal duruma etkisini tahmin etmek gerekmeyeceğinden, 

varlık ve yükümlülükler olduğundan fazla gözükmeyecektir. 

 Aşağıdaki tabloda bilanço dışı uzun dönem kiralama yükümlülüklerinin: 

a) Ortalama borç alma faiz oranı kullanılarak şimdiki değerleri 

b) Bilanço dışı yıllık kiralama ödemelerini 8 ile çarpmak suretiyle  

hesaplanmış değerleri karşılaştırmalı olarak görülmektedir. 
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Endüstri Sektörü 

Uzun Dönem Finansal Yükümlülükler 
Uzun Dönem Finansal Yükümlülüklerin 
Özkaynaklara Oranı 

Bilançoda 
Raporlanan 
(UMS 17) 

Bütün 
Kiralamalar 
Bilançoda 
(UFRS 16) 

Piyasada 
Uygulanan 
Yöntem 
(yıllık 
kiralama 
giderleri x 8) 

Bilançoda 
Raporlanan 
(UMS 17) 

Bütün 
Kiralamalar 
Bilançoda 
(UFRS 16) 

Piyasada 
Uygulanan 
Yöntem 
(yıllık 
kiralama 
giderleri x 8) 

Havayolu 114.818 234.202 292.617 123% 251% 314% 
Perakendecilik 378.698 810.171 997.201 48% 103% 126% 
Seyahat ve Tatil 
Hizmetleri 135.423 218.914 239.261 118% 191% 209% 
Taşımacılık 124.107 192.282 255.331 54% 84% 111% 
Telekomünikasyon 808.574 981.218 1.089.562 79% 96% 106% 
Enerji 1.017.236 1.305.094 1.472.458 42% 54% 60% 
Medya 340.330 396.094 426.749 102% 119% 128% 
Dağıtım 174.509 199.601 220.083 91% 104% 115% 
Bilgi Teknolojileri 280.487 337.293 390.382 31% 37% 43% 
Sağlık 437.284 491.649 521.808 58% 65% 69% 
Diğerleri 2.629.476 2.936.211 3.158.519 64% 71% 76% 
TOPLAM 6.440.942 8.102.729 9.063.971 59% 74% 82% 
Tablo: 7 Endüstri Sektörlerine Göre UMS 17, UFRS 16 ve Moodys’ yöntemine göre 
Uzun Dönem Finansal Yükümlülükler ve Bunların Özkaynaklara Oranı 
Kaynak: IASB 2016 
 

 Pegasus AŞ, UFRS 16 sonrasında daha şeffaf bir şekilde yükümlülüklerini 

raporlayacağından, x5 kuralı sonucu ulaştığımız yükümlülük miktarının UFRS 16’ya göre 

düşmesi borçlanma maliyetlerini azaltabilir. 

2.5.10.3 Borç Anlaşması Hükümlerine Etkiler 

 UFRS 16 sonrası finansal tablo rakamlarındaki değişiklikler borç anlaşmalarındaki 

finansal tablo değerlerine bağlı hükümlerde değişikliğe yol açabilir. Bu durum bazı 

işletmelerde finansal tablolarda UFRS 16 uygulaması sonrasında meydana gelen 

değişikliklerden dolayı borç anlaşmalarının hükümlerini ihlal etme noktasına dahi gelebilir.  

 UMSK bankalarla yaptığı görüşmelerde mevcut finansal kuruluşların muhasebe 

gerekliliklerindeki değişikliklerden etkilenmediği bilgisine ulaşmıştır. Borç anlaşmalarında 

yer alan hükümlerde geçen finansal terimler (ör. toplam borç, FVAÖK) UFRS tarafından 

tanımlanmış değildir. Finansal kuruluşlar hükümleri tanımlarlarken büyük ölçüde bilanço dışı 
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kiralamaları göz önüne almaktadırlar. Bunlara ek olarak muhasebe gereklilikleri 

tanımlanırken genelde yürürlükte olan muhasebe kuralları baz alınır ve bunlar sözleşme 

süresince sabit kabul edilir. Moody’s’in 2011 yılında yapmış olduğu başlıca kredi 

değerlendirme kuruluşlarını ve bunların gerçekleştirdiği kurumsal kredi anlaşmalarını 

inceleyen bir çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

a) Hemen hemen bütün kredi anlaşmalarında muhasebe gerekliliklerinde meydana 

gelecek değişimlerle ilgili bir hüküm bulunmaktadır. 

b) Yeni muhasebe standartlarının uygulamaya konulması durumlarında anlaşmanın 

imzalandığı tarihte geçerli standartları kullanmaya cevaz veren hükümlere 

rastlanmıştır. Borç veren kurum ile işletme iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirecekleri 

müzakereler ile sözleşme hükümlerini modifiye edene kadar işletme eski standartları 

kullanabilecektir. 

c) Bazı anlaşmalarda ise bir takım muhasebe gerekliliklerinin değişmesi halinde 

sözleşme boyunca değişikliğin göz ardı edileceği hükümleri yer almaktadır. 

d) Birçok işletmenin bilanço dışı kiralamalarının anlaşma hükümleri dizayn edilirken göz 

önüne alındığı görülmüştür.  

Sonuç olarak UFRS 16 sonrasına işletmelerin ekonomik pozisyonlarının veya nakit 

çıkışı gerektirecek yükümlülüklerinin etkilenmeyeceği görülmektedir. Uygulama sonrasında 

akdedilecek borç anlaşmalarının daha şeffaf ve doğru finansal tablolara dayanacağı da bir 

gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2015 yılında EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu) ve Fransa, 

Almanya, İtalya, Litvanya ve İngiltere ulusal standart belirleyici kurumları tarafından 

gerçekleştirilen ve UMSK’nın iştirak ettiği bir anket çalışması ile Avrupa’da borç sözleşmesi 

hükümlerinin nasıl belirlendiği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Borç verenler ankete verdikleri 

cevaplarda öncelikle borç anlaşması hükümlerinin her kredi alan için ayrı ayrı belirlendiği; 
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bahse konu belirleme için ise müşterinin büyüklüğü, çalıştığı endüstri, kredi veren finansal 

kuruluşun cinsi gibi unsurların kullanıldığını bildirmişlerdir. Kreditörler ya sabitlenmiş genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerinin ya da bilanço dışı kiralamalar için modifiye edilmiş 

finansal raporların kullanıldığını, standartların değişmesi gibi bazı hallerde ise borç anlaşması 

hükümlerinin müzakere edilerek revize edildiğini belirtmişlerdir. Ankete cevap veren kreditör 

kuruluşlar Avrupa’daki toplam kreditörlerin %11’ine tekabül etmektedir. Bu anlamda UFRS 

16 uygulaması sonrasında Pegasus AŞ’nin mevcut finansman anlaşmalarında beklenmedik bir 

değişiklik olmayacağı, değişen finansal oranlar bağlamında bir kısım borç anlaşması 

hükümlerinin ise müzakere yoluyla değiştirilebileceği beklenmektedir. 
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3. SONUÇ 
 

Uluslararası finansal raporlama standartları karar vericilere yararlı bilgi üreterek ve bu 

vesileyle şeffaflığı temin ederek finansal tabloların karşılaştırılabilir olmalarını sağlayacak 

muhasebe bilgisinin muhteviyatını belirlemektedir. Standartlar bu bağlamda işletmelerin 

finansal tablolarını etkilemekle kalmayıp finansal boyutta bütün karar vericileri 

etkilemektedir. UFRS’nin şirket değeri üzerindeki veya muhasebe bilgisi kullanarak karar 

verenlerin finansal varlıkları üzerindeki etkileri ekonomik etkiler olarak sınıflandırılmaktadır. 

Ekonomik etkilerin bir kısmı muhasebe uygulamalarına etkiler, sermaye piyasasına etkiler ve 

makroekonomik etkiler gibi standart koyucular tarafından amaçlanmış sonuçlar iken diğer 

kısmı UFRS’nin sözleşmelere etkisi gibi amaçlanmamış sonuçlardır. Standartların ekonomik 

etkilerinden başka sınır ötesi yatırımlara ve muhasebe kalitesine etkileri de literatürde tespit 

edilmiştir.  

Standartlarla düzenlenen önemli bir konu kiralama işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesidir. Konunun önemine binaen kurullar (UMSK-FMSK) kiralama 

standardına ilişkin ortak bir proje başlatmışlar ve proje sonucunda UFRS 16’yı 

yayınlamışlardır.  

Çalışmamızda vaka çalışması yöntemiyle UFRS 16’nın Türk işletmelerinin finansal 

tablolarına etkisi bir örnek vasıtasıyla incelenmiştir. Vaka çalışmasında kiralama işlemlerinin 

sıklıkla kullanıldığı havayolu endüstrisinden Pegasus AŞ’nin 2016 yılı finansal tablolarındaki 

UMS 17’ye göre düzenlenmiş finansal tablolardaki operasyonel kiralamalar 

sermayeleştirilerek UFRS 16’ya göre raporlama yapılmış gibi modifiye edilmiş, daha sonra 

farklar incelenmiştir. Çalışma sonunda UFRS 16 uygulamasının işletmelerin finansal 

tablolarına etkileri şu şekilde ortaya konmuştur: 
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UFRS 16 uygulamasının bilançoya etkileri şu şekilde tespit edilmiştir. UFRS 16’ya 

göre raporlama yapan işletmeler kısa vadeli veya çok düşük değerdeki varlık kiralamaları 

istisna olmak üzere bütün kiralamaları için finansal durum tablolarında kiralama varlığı ve 

yükümlülüğü raporlamak zorunda olduklarından dolayı, kayda değer miktarda bilanço dışı 

kiralaması olan işletmelerin UFRS 16 uygulamasıyla birlikte varlık ve yükümlülüklerinde 

artış olacağı beklenmektedir. Özkaynakları değerlendirdiğimizde kayda değer miktarda 

bilanço dışı kiralama işlemi olan işletmeler UFRS 16 uygulamasına geçtiklerinde UMS 17 

uygularkenki duruma nazaran her yıl  finansal tablolarında özkaynaklar daha az gözükecektir. 

Özkaynaklar üzerindeki bu etkinin düzeyi işletmenin finansal kaldıraç oranına, kiralama 

sözleşmelerinin süresine, vergi mevzuatına ve kiralama yükümlülüklerinin özkaynak 

miktarına oranına bağlı olacaktır. 

UFRS 16’nın Gelir tablosuna etkilerini değerlendirdiğimizde FVAÖK (EBITDA) ve 

faaliyet karının arttığı, vergi öncesi kar ve ertelenmiş vergi gelirinin ise sabit kaldığı 

görülmektedir. Bunun nedeni UFRS 16 uygulayan bir işletmenin önceden bilanço dışında 

izlenen kiralamalar ile ilgili bütün kira ödemesini giderleştirip faaliyet karından çıkarırken, 

UFRS 16 sonrasında kira ödemesi içerisindeki faiz giderini ayrıştırıp finansman giderleri 

altında raporlamasıdır. Faaliyet karındaki ve finansman giderlerindeki artışın tutarı,  kiralama 

tutarının şirket varlıklarına oranına, kiralama döneminin uzunluğuna ve uygulanan iskonto 

oranına bağlıdır. 

UFRS 16 sonrasında nakit akım tablosundaki değişiklikler de şu şekilde tezahür 

etmiştir. Kiralama ödemelerindeki faiz ve ana para ödemelerinin ayrıştırılması sonrasında her 

ne kadar toplam nakit akışı sabit kalsa da faaliyetlerden kaynaklı nakit çıkışı ile finansman 

kaynaklı nakit çıkışı UFRS 16 uygulaması sonrası değişmiştir. İşletme faaliyetlerinden nakit 

girişleri artarken yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışları ve finansman faaliyetlerinden nakit 

çıkışları artmış net nakit akışı ise değişmemiştir. 
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UFRS 16’nın Finansal Oranları da kayda değer ölçüde değiştirdiği görülmüştür. 

Finansal yükümlülüklerin artması sonucu kaldıraç oranı artarken, cari oran sabit kalmıştır. 

Bunun nedeni sermayeleştirilen kiralamaların kısa vadeli kısımlarını cari yükümlülüklere 

alamayışımızdır. Aktif devir hızı kiralama varlıklarının bilançoda raporlanmasıyla artan 

toplam varlıklar sonucu azalmıştır. Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar kayda değer 

şekilde arttığından faiz karşılama oranı artmıştır. Faaliyet karına eklenen amortisman 

giderinin faaliyet karından çıkarılan finansman giderinden daha büyük olması sonucu 

FVÖK/Faaliyet Karı oranı artış göstermiştir. Dönem net karı ve hisse başı kazanç oranı 

değişiklik göstermemiştir. Sermaye Getirisinde artış gözlemlenmiştir. Özkaynaklar ve dönem 

net karı sabit kaldığından özkaynak karlılığı değişmemiştir. Net nakit akışı değişmemiş ancak 

faaliyetlerden nakit akışında artış görülmüştür. 

UFRS 16’nın finansal tablolara etkisinin kiralama portföyünün yapısına göre değiştiği 

gözlemlenmiştir. Pegasus A.Ş.’de dönem karı UFRS 16 uygulaması sonrası değişmezken brüt 

kar, esas faaliyet karı ve finansman gideri öncesi faaliyet karı değerleri değişmiştir. Bunun 

nedeni şirketin büyümekte olan bir şirket olması ve kiralama sözleşmelerinin henüz erken 

safhada olmasıdır. 

UFRS 16 uygulaması sonrasında faiz vergi ve amortisman öncesi kar (FVAÖK) 

belirgin bir şekilde yükselmiştir. Bunun nedeni UFRS 16’nın FVAÖK hesaplamasında 

kiralama giderlerini dahil etmiyorken UMS 17 uygulamasında bilanço dışı izlenen kira 

ödemelerinin tamamının faaliyet gideri olarak muhasebeleştirilmesidir. UFRS 16 uygulaması 

sonrasında faiz ve vergi öncesi karın da (FVÖK) arttığı görülmüştür. Bunun nedeni de bilanço 

dışı izlenen kiralama ödemelerinin UMS 17 altında faaliyet gideri olarak 

muhasebeleştirilirken, UFRS 16 sonrası faiz ve amortisman gideri olarak ayrıştırılıyor 

olmasıdır. 
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UFRS 16 sonrası artan finansal dipnot açıklamaları sonucu finansal raporlama 

maliyetlerinin artacağı sonucuna ulaşılmıştır. UFRS 16 uygulamasıyla gelen daha şeffaf 

raporlama sonrasında varlık ve yükümlülükler olduğundan fazla gözükmeyecektir. Böylelikle 

işletmenin saydamlığının artması sonucu gelişen karar verebilme yeteneğinden dolayı UFRS 

16 uygulaması borçlanma maliyetlerine etki edecektir. Bu etkinin yönü bazı işletmeler için 

artış olacakken bazıları için azalma olarak ortaya çıkacaktır. 

UFRS 16 sonrası finansal tablo rakamlarındaki değişiklikler borç anlaşmalarındaki 

finansal tablo değerlerine bağlı hükümlerde değişikliğe yol açabilir. Bu durum bazı 

işletmelerde finansal tablolarda UFRS 16 uygulaması sonrasında meydana gelen 

değişikliklerden dolayı borç anlaşmalarının hükümlerini ihlal etme noktasına dahi gelebilir. 

Bu noktada uygulama sonrası değişen finansal oranlar bağlamında bir kısım borç anlaşması 

hükümlerinin müzakere yoluyla değiştirilebileceği öngörülmektedir. 

Sonuç olarak UFRS 16 uygulamasının finansal tabloları kayda değer bir şekilde 

etkileyeceği ortaya konulmuştur. Bu etkinin finansal tablo kalemlerinin yanında, finansal 

tablo dipnotlarında, yabancı kaynak maliyetinde, borç anlaşması hükümlerinde de kendini 

hissettireceği tahmin edilmektedir. İşletmelerin UFRS 16 uygulamasının yürürlüğe gireceği 

2019 yılı Ocak ayından önce muhtemel etkileri öngörüp gerek bireysel gerekse kollektif 

sözleşmelerindeki ilgili hususları değerlendirmeleri gerekmektedir.  
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4. Ekler 

Ek-1 Bilanço 
31 ARALIK 2016 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasi (“tl”) olarak 
belirtilmiştir.         
         

  
Dipnot 

Ref. 31.12.2106 Modifikasyon UFRS 16 
VARLIKLAR         
Dönen Varlıklar   1.459.825.834   1.459.825.834 
    
Nakit ve nakit benzerleri 35 692.270.625 692.270.625 
Ticari Alacaklar 6 212.269.499 212.269.499 
Diğer Alacaklar 7 118.760.830 118.760.830 
Türev araçlar 30 1.127.368 1.127.368 
Stoklar 8 24.361.722 24.361.722 
Peşin ödenmiş giderler 9 399.994.707 399.994.707 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 27 3.586.742 3.586.742 
Diğer Dönen varlıklar 19 7.454.341   7.454.341 
Duran Varlıklar   4.158.192.161   5.534.908.999 
Diğer Alacaklar 7 21.031.698 21.031.698 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 3 23.969.467 23.969.467 
Maddi duran varlıklar 10 3.848.615.403 1.376.716.838 5.225.332.241 

Maddi Olmayan duran varlıklar 11 20.357.729 
 

 

20.357.729 
Peşin ödenmiş giderler 9 237.363.891 237.363.891 
Ertelenmiş vergi varlığı 27 6.853.973   6.853.973 

    
TOPLAM VARLIKLAR   5.618.017.995 1.376.716.838 6.994.734.833 
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31 ARALIK 2016 TARİHLİ 
KONSOLİDE BİLANÇO   
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") 
olarak belirtilmiştir         
    

  
Dipnot 

Ref. 31.12.2106   
KAYNAKLAR         
Yabancı Kaynaklar 4.048.696.650 5.425.413.488 
Kısa Vadeli Yükümlülükler   1.038.827.055   1.038.827.055 
    
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31 - - 
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31 338.293.216 338.293.216 
Ticari Borçlar 6 317.877.743 317.877.743 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 17 24.600.271 24.600.271 
Diğer Borçlar 7 32.220.476 32.220.476 
Ertelenmiş Gelirler 9 302.378.913 302.378.913 
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.243.506 23.243.506 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 212.930   212.930 
    
Uzun Vadeli Yükümlülükler   3.009.869.595   4.386.586.433 
Uzun vadeli borçlanmalar 31 2.338.272.374 1.376.716.838 3.714.989.212 
Ertelenmiş gelirler 9 6.660.918 6.660.918 
Uzun Vadeli Karşılıklar 431.155.469 431.155.469 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27 233.780.834   233.780.834 
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ÖZKAYNAKLAR 1.569.321.345 1.569.321.345 
  
 
 
   
Ana ortaklığa ait özkaynaklar   1.575.439.911   1.575.439.911 
    
Ödenmiş Sermaye 20 102.272.000 102.272.000 
Paylara İlişkin Primler 455.687.025 455.687.025 
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren  29.504.957 29.504.957 
Birleşmelerin etkisi   
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 
kayıpları 26 -3.305.232 -3.305.232 
Yabancı para çevrim farkları 26 638.375.994 638.375.994 
Riskten korunma kazançları /(kayıpları) 26 291.850 291.850 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 5.016.306 5.016.306 
Geçmiş yıllar karları 481.327.846 481.327.846 
Net Dönem Karı/(zararı)   -133.730.835   -133.730.835 
    
Kontrol gücü olmayan paylar   -6.118.566   -6.118.566 
    
TOPLAM KAYNAKLAR   5.618.017.995   6.994.734.834 
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Ek-2 Gelir Tablosu 

1 Ocak- 31 ARALIK DÖNEMİNE AİT         
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR 
TABLOSU   
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir     
    

Kar veya Zarar Kısmı 
Dipnot 

Ref. 

01 OCAK -31 
ARALIK 
2016   

Hasılat 21 3.707.471.135   3.707.471.135 
Satışların Maliyeti (-) 21 -3.511.301.803 466.867.310 -3.044.434.493 

Brüt Kar 196.169.332 663.036.642 
    
Genel yönetim giderleri(-) 22 -150.565.126 -246.156.532 -396.721.658 
Pazarlama giderleri(-) 22 -182.641.780 -182.641.780 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 23 56.376.669 56.376.669 
Esas Faaliyetlerden diğer giderler (-) 23 -25.293.898   -25.293.898 
Esas faaliyet (zararı)/karı -105.954.803 114.755.975 
    
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 24 25.860.568 25.860.568 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 
karlarından paylar 3 2.580.188   2.580.188 
Finansman gideri öncesi faaliyet (zararı)/karı -77.514.047 143.196.731 
    
Finansman gelirleri 25 34.584.113 34.584.113 
Finansman giderleri(-) 25 -100.739.642 -220.710.778 -321.450.420 
Vergi öncesi (zararı)/karı -143.669.576 0 -143.669.576 
Vergi geliri/(gideri)   7.486.578   7.486.578 
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Dönem vergi gideri 27 

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 27 7.486.578   7.486.578 

Dönem (zararı)/karı   -136.182.998   -136.182.998 
 
Dönem (zararının)/karının dağılımı   
Kontrol gücü olmayan paylar -2.452.163 -2.452.163 
Ana ortaklık payları    -133.730.835   -133.730.835 

  -136.182.998 -136.182.998 
Pay başına (kayıp) /kazanç(TL) -1,31 -1,31 
    
Diğer kapsamlı gelir kısmı   
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacaklar   
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 
kazançları /(kayıpları) 26 -165.923 -165.923 
Ertelenmiş vergi geliri 26 33.185 33.185 
    
Kar veya zarar olarak yeniden 
sınıflandırılacaklar   
Yabancı para çevrim farkları 230.474.848 230.474.848 
Nakit akış riskinden korunma kazançları/(kayıpları) 26 28.038.256 28.038.256 
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 26 -5.607.652   -5.607.652 

Diğer kapsamlı gelir   252.772.714   252.772.714 

Toplam Kapsamlı Gelir   116.589.716   116.589.716 
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı   
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.412.926 -3.412.926 
Ana ortaklık payları   120.002.642   120.002.642 

    116.589.716   116.589.716 
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Ek-3 Nakit Akım Tablosu 
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI AŞ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI           
1 OCAK-31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT    
NAKİT AKIŞ TABLOSU   
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak 
gösterilmiştir.   

  
Dipnot 

Referansları 

Cari Dönem 
(Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş 1 
Ocak- 31 

Aralık 2016) 
UFRS 16-

2016 

  

A. İŞLETME 
FAALİYETLERİNDEN 
NAKİT AKIŞLARI   

  Dönem (zararı)/karı -136.182.998 -136.182.998 

  

Dönem (zararı)/net karı 
mutabakatı ile ilgili 
düzeltmeler   

  
Amortisman ve itfa gideri 
ile ilgili düzeltmeler 10-11 226.520.338 246.156.532 472.676.870 

  
Değer düşüklüğü ile ilgili 
düzeltmeler 2.885.777 2.885.777 

  

       Alacaklarda değer 
düşüklüğü ile ilgili 
düzeltmeler 6-7 2.885.777 2.885.777 

  
Karşılıklarla ilgili 
düzeltmeler 144.238.591 144.238.591 

  

      Çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin 
düzeltmeler 17 5.152.103 5.152.103 
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  Dava karşılıkları ile ilgili 
düzeltmeler 

15 4.188.334 4.188.334 

  
      Teslim bakım karşılığı 
ile ilgili düzeltmeler 15 134.898.154 134.898.154 

  

Faiz ve komisyon gelirleri 
ve giderleri ile ilgili 
düzeltmeler 22.381.221 22.381.221 

  

Özkaynak yöntemiyle 
değerlenen yatırımların 
dağıtılmamış karları ile ilgili 
düzeltmeler 3 -2.580.188 -2.580.188 

  
Vergi gideri ile ilgili 
düzeltmeler 27 -7.486.578 -7.486.578 

  

Yatırım ya da finansman 
faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akışlarına 
neden olan diğer kalemlere 
ilişkin düzeltmeler 24 -148.913.502 -148.913.502 

  
İşletme sermayesinde 
gerçekleşen değişimler   

  

Ticari alacaklardaki 
azalış/(artış) ile ilgili 
düzeltmeler 78.337.437 78.337.437 

  

Faaliyetlerle ilgili diğer 
alacaklar , peşin ödenmiş 
giderler ve diğer 
varlıklardaki artış, ilgili 
düzeltmeler -13.568.501 -13.568.501 

  
Stoklardaki artış ile ilgili 
düzeltmeler -10.997.014 -10.997.014 

  
Ticari borçlardaki artış ile 
ilgili düzeltmeler 71.978.650 71.978.650 

  
Ertelenmiş gelirler, diğer 
borçlar ve diğer 26.076.971   26.076.971 
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yükümlülüklerdeki artış ile 
ilgili düzeltmeler 

  
Faaliyetlerden elde edilen 
nakit akışları 252.690.204 498.846.736 

    

  

Ödenen personel, üst 
yönetim prim tutarı ve 
kıdem tazminatı 17 -21.463.259 -21.463.259 

  Ödenen vergiler 27 -3.586.742 -3.586.742 

  
Diğer karşılıklara ilişkin 
ödemeler 15 -215.713   -215.713 

  227.424.490   473.581.022 

  

 
 
 
B. YATIRIM 
FAALİYETLERİNDEN 
KAYNAKLANAN 
NAKİT AKIŞLARI   

  
İş ortaklığı pay alımı için 
yapılan ödemeler -4.409.850 -4.409.850 

  

Maddi ve maddi olmayan 
duran varlıkların satışından 
kaynaklanan nakit girişleri 3.906.316 3.906.316 

  

Maddi ve maddi olmayan 
duran varlıkların alımından 
kaynaklanan nakit 
çıkışları(*) -197.112.987 25.445.754 -222.558.741 

  
Verilen nakit avans ve 
borçlar -38.183.325   -38.183.325 

  -235.799.846   -261.245.600 
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C. FİNANSMAN 
FAALİYETLERİNDEN 
NAKİT AKIŞLARI 

  
Borçlanmadan kaynaklanan 
net nakit girişleri 697.352 697.352 

  

Finansal kiralama 
sözleşmelerinden 
kaynaklanan borç 
ödemelerinde ilişkin nakit 
çıkışları -251.678.772 -251.678.772 

  Ödenen faiz ve komisyon -47.667.703 220.710.778 -268.378.481 
  Alınan faiz 28.998.638   28.998.638 
  -269.650.485   -490.361.263 

  

YABANCI PARA ÇEVRİM 
FARKLARININ ETKİSİNDEN 
ÖNCE NAKİT VE NAKİT 
BENZERLERİNDEKİ NET 
ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C) -278.025.841   -278.025.841 

  

D. YABANCI PARA ÇEVRİM 
FARKLARININ NAKİT VE 
NAKİT BENZERLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 15.322.373   15.322.373 

  

NAKİT VE NAKİT 
BENZERLERİNDEKİ NET 
ARTIŞ /(AZALIŞ) (A+B+C+D) -262.703.468   -262.703.468 

  
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE 
NAKİT BENZERLERİ 35 954.974.093   954.974.093 

  

DÖNEM SONU NAKİT VE 
NAKİT BENZERLERİ 
(A+B+C+D+E) 35 692.270.625   692.270.625 
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Ek-4 Literatür Tablosu 
A. UFRS’nin Ekonomik Etkileri  

Yazarlar-Tarih Araştırma Sorusu Sonuçlar 

Zeff 1978 Muhasebe Standartlarının 
ekonomik sonuçları göz önüne 
alınıyor mu? 

Muhasebe Standartlarının ekonomik sonuçları gerek muhasebe 
bilgisi kullanıcıları gerekse FASB tarafından kullanılan, önem 
verilen bir husus olmuştur. Muhasebe bilgisi kullanıcıları 
FASB’den standart koyarken getirdiği düzenlemenin ekonomik ve 
sosyal sonuçlarını öngörmesini beklemektedir. 

Holthausen, Leftwich 
1983 

Gönüllü veya zorunlu muhasebe 
teknik ve standartlarının 
uygulanmasının ekonomik 
sonuçlarına ilişkin literatürün 
incelenmesi 

Ekonomik Sonuçlara ilişkin yapılan ampirik testler, muhasebe 
tekniği seçiminin siyasi görünürlük (firma büyüklüğü) ve sözleşme 
maliyetlerinden(kaldıraç oranı) etkilendiğini ortaya koymaktadır.  

Jensen, Meckling 1976 Vekalet teorisinden, mülkiyet 
hakları teorisinden ve genel 
finans teorisinden faydalanarak 
Şirket sahipliği teorisini ortaya 
koymak.  

Halka açık şirketlerde, kaynak sağlayanlar yöneticilere servetlerini 
emanet ederler. Bu ilişkide taraflar arasındaki çıkar çatışmaları 
sözleşmesel mekanizmalar ile çözülmeye çalışılır. İnsanların bu 
mekanizmaları atlatma becerileri ve hukuk sisteminin de etkisiyle 
vekil maliyetlerini doğurur. Vekil maliyetleri diğer maliyetler kadar 
önemlidir. Yatırımcılar vekil maliyetlerini de minimize etmeye 
çalışırlar.  

Healy 1985 Yönetici ücret planlarının 
belirlenmesi ile muhasebe 
politikası seçimleri arasındaki 
ilişkinin ortaya konulması.  

Yöneticiler muhasebe sistemini ücretlerini yükseltmek amacıyla 
kullanırlar. Yönetici ücret planının muhasebe performansına bağlı 
olması yöneticileri şirket performansını kendi ödemelerini 
maksimize edecek şekilde raporlamaya teşvik eder.  
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Leuz, Deller ve 
Stubenrath, 1998 

Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Krallık ve Almanya’da 
şirketlerin yasal ve sözleşmeler 
ile ilgili kar payı dağıtım 
kısıtlarının karşılaştırılması. 

Üç ülkede de işletmeler yapı olarak benzer ancak kaynak olarak 
farklı kar payı ödeme kısıtları ile karşı karşıyadırlar. Birleşik 
Devletlerde doğrudan kar payı ödeme kısıtları sözleşme kaynaklı 
iken Birleşik Krallıkta doğrudan kısıtlar genellikle mevzuat 
kaynaklı olmakla beraber sözleşmelerde de dolaylı kısıtlara yer 
verilmektedir. Almanya’da ise neredeyse bütün kısıtların doğrudan 
yasal kısıtlar olduğu gözlemlenmiş, üç ülkede de kısıtların genel 
kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde uygulandığı tespit 
edilmiştir 

Shackelford ve Shevlin 
2001 

Muhasebede verginin etkisinin 
nasıl araştırılabileceğini vergi ile 
ilgili yapılmış diğer çalışmalar 
ile diğer muhasebe çalışmalarını 
incelemek suretiyle ortaya 
koymak. 

Çalışmada, 

1. Vergi konusunun verginin muhasebe pratiğine etkilerinin  
olduğunu tespit eden çalışmalardan etkinin miktarını ölçen 
çalışmalara doğru evirileceği, 

2. Transfer fiyatlaması konusunda yapılmış teorik çalışmaların 
dışında vergi muhasebesi ile ilgili ampirik çalışmalarda ikincil 
vergisel konulara atıf yapıldığı, asıl konularla ilgili çeşitli teorilerin 
hipotez testlerinin bu alanda gelişmeye yardımcı olacağı, 

3. Finansal muhasebe çalışmalarında kullanılmayan bir takım 
ekonometrik modellerin vergi muhasebesi çalışmalarında işe 
yarayabileceği, 

4. Vergi Muhasebesi çalışmaları finans ve kamu ekonomisi 
alanlarında yapılan çalışmalarla bütünleştirilmesi, 

gerektiği ortaya konulmuştur. 
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Watts and Zimmerman 
1986 

 

Pozitif Muhasebe Teorisinin 
literatüre katkılarının analizi. 

Pozitif muhasebe teorisi, muhasebenin şirket sözleşmeleri ile 
etkileşimini ortaya koyar. Teori genel olarak finansal raporlamanın, 
özel olarak ise muhasebe tercihlerinin sözleşme çıktılarını 
etkilediğini tespit etmiştir. Sözleşme çıktıları paydaşların 
kararlarını, paydaş kararları da şirket değerlerini etkiler. 

 

 

 

Burgstahler, Hail ve Leuz 
2004 

Sermaye piyasası güçleriyle 
kurumsal yapılar işletmenin 
ekonomik performansının doğru 
bir şekilde raporlamasına ilişkin 
saiklerini nasıl etkilemektedir? 

Avrupa Ülkelerindeki hukuki sistemin kalitesi ile şirketlerin 
sermaye ihtiyaçlarını hisse senedi piyasasından karşılama oranları 
ülkedeki kazanç yönetimi seviyesi ile ilişkilidir. Özel işletmelerde 
gelir yönetimi daha fazla yapılmaktadır. Yasal kalitenin düşük 
olduğu ülkelerde gelir yönetimi hem özel hem de halka açık 
şirketlerde daha fazla yapılmaktadır. Halka açık ve kapalı şirketlerin 
AB içerisindeki vergi ve muhasebe kurallarının değişiminden 
etkilenme dereceleri de farklılık arz etmektedir. 

Soderstrom ve Sun 2007 UFRS Uygulaması sonrasında 
Muhasebe kalitesindeki değişik 
AB ülkeleri arasında farklılık 
arzeder mi? 

İlk olarak gönüllü UFRS uygulamasına geçilen ülkelerde muhasebe 
kalitesinin zorunlu olarak UFRS uygulayan ülkelerden daha fazla 
iyileştiği gözlenmiştir. UFRS sonrası muhasebe kalitesinin 
gelişimini şu üç faktör doğrudan etkilemektedir: 1) Standartların 
kalitesi 2) Ülkenin siyasi ve hukuki sistemi 3) Finansal raporlama 
saikleri. Bunlara ilaveten ülkenin siyasi ve hukuki sistemi dolaylı 
olarak da muhasebe kalitesini etkiler. Finansal piyasalarının 
gelişmişliği, sermaye yapısı, sahiplik yapısı, ve vergi sistemi de 
muhasebe kalitesini dolaylı olarak etkiler. Ülkenin siyasi ve hukuki 
yapısının bütün dolaylı etkilere de etkisi mevcuttur.  
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Beneish ve Yohn, 2008 Yatırımcıların yabancı varlıklara 
olması gerekenden daha az 
yatırım yapmaları olgusuna 
muhasebe standartlarının etkisi. 

Literatürde yerli varlıklara yatırım önyargısının temel olarak bilgi 
maliyetlerinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Bunlar: 1) Bilgi 
işleme maliyetleri, 2) Finansal raporlamanın kalitesi hakkında 
belirsizlik 3) Gelecekteki nakit akışlarının dağılımı konusunda 
belirsizlik olarak sıralanabilir.  Bunlara ek olarak davranışsal ve 
ekonomik tepkiler de yerele yatırım önyargısı oluşturabilir. UFRS 
uygulaması yatırımcıların yabancı varlıklara yatırımını kayda değer 
şekilde artırmayacaktır. Her ne kadar UFRS uygulaması sonrası 
bilgi işleme maliyetleri azalacaksa da, UFRS uygulamasının 
finansal raporlama kalitesi üzerindeki belirsizliği azaltmaması ve 
yatırımcıların tanıdık veya coğrafi olarak daha yakın şirketlere daha 
fazla yatırım yapması gibi davranışsal eğilimleri değiştirmemesi 
UFRS’nin etkisinin çok sınırlı olmasına yol açacaktır.   

Barth, Clinch ve Shibano, 
1999 

Yerel genel kabul görmüş 
muhasebe ilkeleri ile yabancı 
genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerinin uyumlaştırılmasının 
menkul kıymet piyasa 
performansını özellikle de 
piyasadaki fiyatın bilgi sağlama 
kapasitesi ile ticaret hacmine 
etkilerinin belirlenmesi. 

Çalışmada yerel genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin yabancı 
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumlaştırılmasının, bu 
alanda uzmanlaşmak için ücret ödeyen yatırımcıların yüzdesine, 
piyasa fiyatlarının bilgi sağlama kapasitelerine ve ticaret hacmine 
olan etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak uyumlaştırma sonucunda 
her ne kadar piyasa performans ölçütleri iyileşiyor olsa da bazı 
durumlarda tam tersi etki de görülebildiği, standart koyucuların 
hedeflerine ulaşamama riski olduğu ortaya konmuştur. 

 

Cascino ve Gassen (2010) 

 

Zorunlu UFRS uygulamasının 
dipnot açıklamaları ile ilgili 
kurallara uyuma etkisi. 

 

Aynı muhasebe standartları altında bile ülkeye özgü tahmin 
edilebilir farklı saikler raporlama pratiğinin önemli belirleyicileri 
olmaktadırlar. 



99 
 

Kvaal ve Nobes 2010 İki soruya cevap aranmıştır: 1) 
UFRS uygulamasında ülkeler 
arasında sistematik farklılıklar 
var mıdır? 2) Eğer varsa UFRS 
uygulamasına geçişte ülkeler 
kendilerine özgü muhasebe 
politikalarını nasıl 
belirlemişlerdir. 

Ülkeler arasında farklılıklar olmakla beraber bunun nedeninin 
UFRS uygulamasında izin verildiği ölçüde UFRS öncesi muhasebe 
politikalarının uygulanması olduğu ortaya konmuştur.  

De Las Heras, Moreir ve 
Teixeira 2010 

UFRS’nin muhasebe 
uygulamalarına etkisi. 

UFRS uygulamasında muhasebe tekniği seçimlerinin Avrupa 
çapında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve vergi, 
finansal sistemler ve uygulama sistemlerinin bu farklılıkların 
belirleyicileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Garcia Osma ve Pope 
2009 

 Zorunlu UFRS uygulaması 
öncesi ve sonrası gelir yönetimi 
eğilimlerinin incelenmesi. 

Uygulama rejimi, yatırımcıyı koruyan düzenlemeler gibi raporlama 
saiklerinin gelirin özelliklerini belirlemede muhasebe standartlarını 
domine etmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Christensen Lee ve 
Walker 2009 

Almanya’daki şirketler 
kapsamında Gönüllü ve zorunlu 
UFRS uygulamaları 
karşılaştırılmak suretiyle 
raporlama saikleri ile 
standartların muhasebeleştirme 
uygulamasına etkisini analiz 
etmiştir. 

Çalışmanın sonucunda isteğe bağlı UFRS uygulayan şirketlere 
muhasebe özelliklerinde bir iyileşme gözlemlenirken, aynı durum 
zorunlu UFRS uygulayan şirketlerde gözlemlenmemiştir. Bu durum 
iki sonuca işaret eder: Birincisi, isteğe bağlı UFRS uygulayan 
şirketlerin raporlama saiklerinin yüksek kaliteli UFRS uygulaması 
ile aynı doğrultuda olması; ikincisi raporlama saiklerinin muhasebe 
kalitesini belirlemede standartlardan daha önemli bir rol oynuyor 
olmasıdır. 
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Morais ve Curto 2009 UFRS uygulamasının değer 
ilgililiğine etkisi 

Özkaynağın defter değeri ile net kar arasındaki değer ilgililiğinin 
arttığını ortaya koymuşlardır. Ancak, bu bulguya ilaveten, zorunlu 
UFRS uygulaması sonrasında değer ilgililiğinin değişiminin ülkeler 
bazında önemli ölçüde farklılaştığını da tespit etmişlerdir. 

Karğın 2013  Türkiye’de  1998-2011 yılları 
arasında UFRS uygulaması 
öncesi ve sonrasında İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’na 
kote şirketlerin muhasebe 
bilgilerinin değer ilgililiğinin 
değişiminin incelenmesi.  

Finansal durum tablosu için hisse başı defter değeri, gelir tablosu 
için hisse başı kazanç bilgileri kullanılmış, sonuç olarak IFRS 
sonrası dönemde (2005-201) finansal durum tablosu (hisse başı 
defter değeri) bağlamında değer ilgililiği artarken, gelir tablosu 
(kazançlar) söz konusu olduğunda değer ilgililiğinin değişmediği 
gözlemlenmiştir. 

Aharony, Barniv ve Falk 
2010 

UFRS uygulamasının finansal 
tabloların değer ilgililiğine etkisi 

AB ülkeleri işletmelerinden UFRS uygulaması sonrasında şerefiye, 
araştırma geliştirme giderleri ve  tesis, makine ve cihazlar 
hesaplarının değer ilgililiğinin arttığını tespit etmişlerdir. 

Morricone, Oriani ve 
Soberro 2009 

Zorunlu UFRS uygulamasının 
değer ilgililiğine etkisinin 
incelenmesi. 

Zorunlu UFRS uygulamasının kayıtlı maddi olmayan varlıklar ile 
hisse senedi piyasa değerleri arasındaki ilişkiyi genel olarak 
artırmadığını tespit etmişlerdir. 

Wu ve Zhang 2009 Muhasebe bilgisi ile kredi 
değerliliği arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi 

UFRS’nin gönüllü uygulanmasının kredi notlarının muhasebe iflas 
çarpanına olan hassasiyetini artırdığını, UFRS’nin gönüllü olarak 
uygulandığı ülkelerde kredi derecelendirme kuruluşlarının 
muhasebe bilgisine dayalı temerrüt risk ölçütüne UFRS’nin zorunlu 
uygulandığı ülkelere kıyasa daha fazla önem verdikleri tespit 
edilmiştir. 

Bhat, Callen ve Segal 
2014 

Zorunlu UFRS uygulamasının 
hasılatın kredi riskine ilişkin 
bilgi sağlama yeteneğini analizi 

Zorunlu UFRS uygulamasının yerel muhasebe standartlarına kıyasla 
hasılatın kredi riski ile alakalı bilgi sağlama yeteneğini artırdığını 
saptamışlardır. 
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Wang, Young ve Zhuang 
2008 

Kar açıklamalarının bilgi 
içeriğinin araştırılması. 

Kıta Avrupası ülkelerinde daha fazla olmak üzere anormal getiri 
volatilitesinin UFRS uygulamasından önemli ölçüde etkilendiği 
tespit edilmiştir. 

 

Kim ve Li 2010 Şirketlerin aynı endüstrideki 
diğer firmaların kar 
açıklamalarına verdikleri 
tepkilerin incelenmesi suretiyle 
Finansal Raporlamanın 
dışsallığının araştırılması 

Endüstri dahilinde bilgi transferlerinin zorunlu UFRS uygulaması 
sonrasında arttığını tespit etmişlerdir. Bu etkinin UFRS öncesi 
dönemde daha düşük kar kalitesine sahip ülkeler ile kendi yerel 
standartları ile UFRS arasında yüksek farklılıklar bulunan ülkelerde 
daha büyük olduğunu da ortaya koymuşlardır. 

Beurselinck, Joos, 
Khruana ve Van der 
Meulen 2010 

UFRS’nin hisse senedi 
fiyatlarının bilgi verme 
kapasitesine etkisinin 
araştırılması. 

Kurumsal şeffaflığın ve açıklamaların artması sonucu UFRS sonrası 
getiri zamanlamasının arttığı tespit edilmiştir. 

Horton, Serafeim ve 
Serafeim 2009 

Zorunlu UFRS uygulamasına 
hisse senedi analistlerinin 
tepkilerinin incelenmesi. 

UFRS ye göre raporlama yapan işletmelerin bilgi çevrelerinde genel 
bir iyileşme olduğunu saptamışlardır. Hasılat kaydında yerel genel 
kabul görmüş muhasebe standartları ile UFRS arasındaki fark 
arttıkça iyileşme miktarının arttığını gözlemlemişlerdir. 

Brown, Preiato ve Tarca 
2009 

Zorunlu UFRS uygulamasının 
analistler arasındaki görüş 
ayrılıklarına ve tahmin hatalarına 
etkisi. 

AB’de zorunlu UFRS uygulamasından sonra hem analistler 
arasındaki görüş ayrılıklarının hem de tahmin hatalarının azaldığını 
tespit etmişlerdir. 

 

 

 



102 
 

Tan, wang ve Welker 
2009 

UFRS’nin yabancı analist 
davranışlarına etkisi.  

Zorunlu UFRS uygulamasının yurt dışı analistler için bir çekim 
kaynağı olduğunu ve yabancı analistlerin tahmin doğruluklarını 
artırdığını saptamışlardır. Bulgulara göre zorunlu UFRS 
uygulamasının yurtdışında yerleşik analistlerin doğru tahmin 
oranına etkisi, analistin bulunduğu ülke ile incelediği şirketin 
bulunduğu ülkede UFRS uygulandığı durumda daha belirgindir. 

 

 

Panaretou, Shackleton ve 
Taylor 2009 

UFRS’nin analistlerin tahmin 
başarılarına etkisinin analizi. 

Zorunlu UFRS uygulamasının analistlerin tahmin başarısını 
artırdığını, türev ürün kullanan işletmelerde UFRS’nin tahmin 
başarısı oranına etkisinin daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 
Çalışma ayrıca, UFRS ile gelen yeni hedge-muhasebesi kurallarının 
analist tahmin başarısını artıran ana unsur olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Shahzad 2010 Kredi derecelendirme 
kuruluşlarının zorunlu UFRS 
uygulamasına nasıl tepki 
verdiklerinin analizi. 

UFRS uygulaması sonrası dönemde şirketlerin kredi derecelerinin 
arttığını, şirketler için kredi derecelendirme kuruluşlarının 
değerlendirmelerindeki farklılıkların ise azaldığı tespit edilmiştir. 

Pagratis ve Stringa 2009 UFRS’nin  ile kredi 
derecelendirilmesine etkisinin 
analizi. 

Kredi dereceleri ile UFRS uygulaması arasında negatif bir ilişki 
bulmuşlardır. Bu sonucun nedenini büyük ölçüde UFRS ile 
hazırlanan muhasebe verisinin dalgalı bir yapı arz etmesine 
bağlamışlarsa da araştırmada kullanılan finansal tablolara UFRS’nin 
pozitif etkilerinin henüz yansımamış olmasından da 
kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. 
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Lis 2010 UFRS’nin sermaye maliyetine 
etkisi 

Güçlü norm uygulama sistemlerine sahip AB ülkelerinde zorunlu 
UFRS uygulaması sermaye maliyetini düşürmektedir. 

Daske, Hail, Leuz ve 
Verdi 2008 

UFRS’nin sermaye maliyetine 
etkisi 

UFRS uygulamasının sermaye maliyetini düşürdüğünü gösteren 
zayıf kanıtlara ulaşabilmişlerdir. Yasaların güçlü bir şekilde 
uygulandığı ve şirketlerin şeffaflık noktasında desteklendikleri 
ülkelerde UFRS uygulaması sonrasında hisse senedi likiditesinde 
kayda değer bir artış olduğunu saptamışlardır 

 

 

 

 

Muller, Riedl ve Sellhorn 
2010 

UFRS’nin zorunlu  uygulaması 
kapsamında uzun vadeli duran 
varlıkların UMS40 gereğince 
gerçeğe uygun değerlerinin 
muhasebeleştirilmesinin 
Avrupa’daki gayrimenkul 
işletmelerinde bilgi asimetrisi 
üzerindeki etkisi. 

Avrupa’daki gayrimenkul işletmelerinde zorunlu UFRS 
uygulamasının işletmeler nezdindeki bilgi asimetrisi farklılıklarını 
yok etmemekle birlikte azalttığı sonucuna ulaşmışlardır 

Gkougkousi ve Mertens 
2010 

Avrupada’ki Zorunlu UFRS 
uygulamasının özsermaye 
maliyeti ve hisse senedi 
likiditesine etkisinin analizi. 

Avrupalı bankalara ve sigorta şirketlerinde UFRS uygulamasını 
takiben örtülü sermaye maliyetlerinin azaldığını, hisse senedi 
likiditesinin ise arttığını tespit etmişlerdir. 
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Lagoarde, Segot 2009 Gelişmekte olan ülke 
pazarlarında UFRS 
uygulamasının hisse senedi 
likiditesi üzerindeki etkisinin 
analizi 

28 gelişmekte olan pazardaki mikro yapıları analiz etmişler, 
UFRS’nin hisse senedi likiditesi üzerindeki etkisine ilişkin kanıt 
bulamamışlardır. 

Bova ve Pereira 2010 Görece açık Pazar olan ancak 
yeterli norm uygulaması  
olmayan Kenya’da UFRS 
uygulamasının sermaye 
maliyetine ve piyasaya etkisinin 
analizi. 

UFRS’ye uyumun yüksekliğinin sermaye piyasasına yüksek 
yabancı sahipliği ve hisse senedi devir hızı ile katkı sağladığını 
tespit etmişlerdir. 

DeFond, Hu, Hung ve Li 
2009 

Zorunlu UFRS uygulamasının 
karşılaştırılabilirlik kapsamında 
hisse senetlerinde yabancı 
sahipliğine etkisi. 

UFRS uygulamasının kredibilitesinin ve yararlarının yüksek olduğu 
ülkelerdeki şirket hisselerine olan yabancı talebin arttığını 
gözlemlemişlerdir. 

Beneis, Miller ve Yohn 
2010 

UFRS uygulamasının bir 
ülkedeki yabancı yatırımcıların 
hisse senedi ve kredi 
piyasalarındaki pozisyonlarına 
etkisinin analizi. 

UFRS uygulamasının hisse senetlerine olan yabancı talepte gözle 
görülür bir etkisi olmazken, sınır ötesi borç itfasında önemli 
miktarda artışa yol açtığını gözlemlemişlerdir. 

Amiram 2009 UFRS uygulamasının yabancı 
yatırımcıların kararlarına 
etkisinin analizi. 

Yabancı yatırımcıların UFRS uygulayan ülkelerin hisse senetlerine 
portföylerinde kayda değer ölçüde daha fazla yer verdiklerini ve bu 
etkinin zorunlu UFRS uygulayan ülkelerde bulunan yatırımcılar 
açısından daha fazla hissedilir olduğu ortaya koyulmuştur. 
Çalışmada dikkat çekilen bir diğer bir sonuç yatırım çeken ülkede 
düşük yolsuzluk düzeyi ve yüksek yatırımcı korumasının 
yabancıların ülke hisse senetlerine yaptıkları yatırım düzeyinde 
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meydana getirdiği hissedilir artıştır. 

Ormrod ve Taylor 2004 Uluslararası Muhasebe 
standartlarının borç sözleşmeleri 
hükümlerine etkisinin 
incelenmesi. 

Birleşik Krallıkta hissedarlar ile borç verenler arası servet 
transferine ilişkin kanıt bulmuşlar ve bunun nedeninin de Birleşik 
Krallıkta  hesaplama yapılırken geçerli olan muhasebe 
standartlarının kullanılıyor (Rolling GAAP) olması olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Sonuç olarak UMS’ye geçişin borç anlaşması 
hükümlerinde değişikliğe neden olacağı tespit edilmiştir. 

Christensen, Lee ve 
Walker 2009 

Birleşik Krallık Genel Kabul 
görmüş Muhasebe Kurallarına 
göre raporlanan hasılat ile 
UFRS’ye göre raporlanan hasılat 
mutabakatının bilgi içeriğinin 
incelenmesi yoluyla zorunlu 
UFRS uygulamasının 
sözleşmelere etkisinin  
incelenmesi. 

Mutabakatlar piyasa fiyatına etki eden bilgi muhteviyatına sahiptir.  

Zorunlu UFRS uygulamasının borç sözleşmesi hükümlerine etki 
etmek suretiyle borç verenler ile hissedarlar arasında servet 
transferine yol açtığı tespit edilmiştir. 

 

 

Goncharov ve vanTriest 
2009 

Pozitif gerçek değer 
düzeltmelerinin kar payı dağıtım 
politikası üzerindeki etkisi. 

Gerçekleştirilen vaka çalışmasında  Rus enerji devi United Energy 
System (UES) şirketinin UFRS ye göre hazırladığı 2006 yılı 
finansal tablolarında  gerçeğe uygun değer muhasebesi sonucu bir 
çeyrekte tarihinin en yüksek kar rakamını açıkladığına ilişkin 
kanıtlar bulmuşlardır.  Mevzuatın imtiyazlı hisse sahiplerine 
ödenecek zorunlu minimum kar payı miktarını muhasebe karına 
göre belirlenmesini düzenliyor olması dolayısıyla şirket 
gerçekleşmemiş gerçek değer kazancı üzerinden imtiyazlı hisse 
senedi sahiplerine yüksek miktarda kar payı ödemesi yapma baskısı 
altına girmiştir. Bu ödemeden kurtulmanın tek yolunun hem normal 
hem de imtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenecek kar payı oranını 
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sıfıra eşitlemek olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak çalışma, muhasebe ilke ve kurallarındaki değişiklikler 
süregelen hukuk kuralları ile etkileştiğinde bu etkiyi sözleşme 
hükümlerini değiştirerek bertaraf etmenin çok maliyetli veya 
imkansız olduğu durumlarda amaçlanandan farklı bir şekilde servet 
transferi meydana gelmesine yol açabildiğini ortaya koymaktadır. 
Bahse konu vaka çalışmasında normal hissedarlardan, imtiyazlı 
hisse senedi sahiplerine servet transferi meydana geldiği tespit 
edilmiştir. 

Goncharov ve vanTriest 
2011 

Finansal varlıkların gerçek değer 
düzenlemesi sonucunda artan 
değerlerinin gerçekleşmemiş 
kazançların dağıtılması 
vesilesiyle kar payı dağıtımını 
artırıp artırmadığının 
incelenmesi. 

Yazarlar gerçek değer muhasebesi kullanıldıkça geçici kazanç 
oranının artacağını bu surette de sürekli kazancın bir oranı olarak 
dağıtılan kar miktarının azalacağını ortaya koymuşlardır. Yerel 
muhasebe standartlarından UFRS’ye geçiş genellikle gerçek değer 
muhasebesinin önemini artırır ki bu da geçici karın da 
hesaplanmasıyla kar dağıtım miktarını etkiler. Dağıtılan kardaki 
artış, optimal kar dağıtım oranına ulaşabilmek saikiyle yöneticilerin 
kar dağıtım politikalarında değişikliğe gitmesine yol açar. 
Böylelikle zorunlu UFRS uygulaması kar dağıtımını etkiler. 
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B. UFRS’nin Sınır Ötesi Yatırımlara Etkileri  

Yazarlar-Tarih Araştırma Sorusu Sonuçlar 

Aherne ve Diğerleri 2004 Hisse senedi yatırımlarında 
yerele yatırım önyargısı 
hipotezlerinin yüksek kaliteli 
sınır ötesi yatırım ve uluslararası 
yatırıma yatırım engelleri 
verisiyle test edilmesi. 

ABD dışındaki şirketler ne kadar yüksek oranda ABD piyasalarında 
hisse senedi veya tahvil ihraç ediyorsa ABD’li yatırımcıların yerele 
yatırım önyargısı o oranda azalmaktadır. Çalışmaya göre dolaylı 
etkenlerden biri olan bilgi maliyetleri yerele yatırım önyargısını 
açıklayan önemli bir etkendir. Bunun yanında sermaye kontrolleri 
ve yüksek işlem maliyetleri gibi doğrudan etkenlerde yerele yatırım 
önyargısı sebebi olarak ortaya çıkmakta ancak bunların ekonomik 
etkileri bilgi maliyetlerininki kadar yüksek düzeyde olmamaktadır. 
Sonuç olarak şirketlerinin büyük kısmı Amerika Birleşik Devletleri 
piyasalarında işlem yapan ülkelerde yerleşik şirketlerin finansman 
ürünlerinin ABD yatırımcılarının portföylerinde daha fazla yer 
aldıkları başka bir deyişle bu durumun Amerika Birleşik 
Devletlerinde yerleşik yatırımcılardaki yerele yatırım önyargısını 
azalttığı görülmektedir. 

Ammer ve Diğerleri 2006 Yabancı hisselerin Birleşik 
Devletlerde yerleşik 
yatırımcılara çekici kılan 
unsurların araştırılması. 

Çalışma sonucunda yatırımcılar şeffaflık aradığı bunun da kaliteli 
muhasebe standartları talebiyle olduğu ortaya konmuştur. 
Dolayısıyla bir şirket sadece Birleşik Devletler borsasına kote 
olmakla yerel yatırımcıların yerele yatırım önyargısını 
azaltamamaktadır. Şirketin kain olduğu ülkedeki yatırımcının 
hukuki  koruma düzeyi de yatırımcılar için önem arz etmektedir.  
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Coval ve Moskowitz 
2001 

Yatırım fonlarının getirisi ile 
coğrafi yakınlık arasındaki 
ilişkinin analizi. 

Çalışmada coğrafi lokasyon, bilgiye dayalı yatırım ve varlık 
fiyatlarının birbiriyle yakın ilişkili olduğunu ortaya konulmuştur. 
Anormal getirinin aylarca sürmesi dikkat çekilen başka bir noktadır. 
Etkin piyasa hipotezine ve hatta, yarı etkin piyasa hipotezine aykırı 
düşen bu sonuç, potansiyel yatırıma coğrafi olarak uzak 
yatırımcıların eksik bilgi setine sahip olmalarından dolayı anormal 
getiriyi normal getiri düzeyine çekecek düzey ve yoğunlukta 
işlemleri gerçekleştirmelerinin çok uzun zaman almakta olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

 

 

Nieuwerburgh ve 
Veldkamp 2009 

Yerele yatırım önyargısının yerel 
yatırımcıların yerel hisselerdeki 
kazanç fırsatlarını yabancılardan 
daha iyi yakalayabilmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Çalışmada 
global bilgi erişiminin bu 
asimetriyi neden ortadan 
kaldıramadığı sorusuna cevap 
aranmaktadır. 

Yazarlar sorunun cevabı için yatırımcıların hakkında bilgi sahibi 
olmalarının karşılığını alacakları riskli varlıklarla ilgili bilgi sahibi 
olmayı seçtikleri bir model kurmuşlar ve yaptıkları ampirik çalışma 
sonucunda yatırımcıların farklı bilgi seti sahibi olmayı seçtiklerini 
tespit etmişlerdir. Yatırımcılar diğer yatırımcıların ulaşamayacakları 
bilginin peşindedirler. Bu sayede asimetrik bilgiye ulaşarak kar 
maksimizasyonu sağlamak niyetindedirler. Standart varlık 
fiyatlandırma ve portföy teorileri yatırım ajanlarının simetrik bilgiye 
sahip olduklarını varsayar. Oysa bilgi akışının herhangi bir 
kısıtlamaya maruz kalmadığı günümüzde bile yatırımcılar asimetrik 
bilgi sahibi olmak saikiyle diğerlerinin ulaşamayacağı (ulaşmak için 
katlanılacak maliyet nedeniyle ulaşmayı tercih etmedikleri) bilgi 
peşine düşerler. Dolayısıyla yerele yatırım önyargısının nedeni 
yatırımcıların yabancı bilgiye ulaşamamaları değil, ulaşmayı tercih 
etmemeleridir. 
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Portes ve Rey 2005 Bilgi kaynağının coğrafik 
konumunun uluslararası 
işlemlerin yapısına etkisi. 

Yazarlar oluşturdukları modelde sınır ötesi portföy yatırımlarındaki 
varyasyonu açıklayan değişkenlerin %70’ini belirlemeyi 
başarmışlardır. Modelde uluslararası yatırımı etkileyen önemli 
değişkenlerden biri de hisse senedinin yatırımcının ülkesine olan 
uzaklığı olarak tespit edilmiştir. Portföy kuramına göre 
yatırımcıların farklı ülkelerden hisse senetlerini portföylerine dahil 
etmeleri gerektiğini bu sebeple de coğrafik uzaklık değişkeninin 
anlamlı ve pozitif katsayıya sahip olmasını bekledikleri modelde 
katsayının anlamlı ve negatif çıkması sonucu yazarlar coğrafik 
uzaklık sonucu oluşan bilgi asimetrisinden doğan negatif etkinin, 
çeşitlendirmenin ortaya çıkardığı pozitif etkiden fazla olduğunu 
ortaya koymuşlardır. 

Beneish ve Yohn 2008 UFRS uygulamasının 
yatırımcıların yabancı varlıklara 
yatırım önyargısına etkisinin 
araştırılması. 

Yazarlara göre UFRS’ye geçiş bilgisel bir değişikliktir. Bu 
değişiklik bilgi işleme maliyetlerini, finansal raporlama 
kalitesindeki belirsizlikleri ve gelecek yıllardaki nakit akışlarındaki 
dağılımındaki belirsizlikleri  etkileyecektir. Yazarlar UFRS’nin 
yukarıda bahsedilen etkileri sonucu yerele yatırım önyargısına 
etkisinin, diğer faktörlerin etkisinden görece çok daha az olacağını 
öner sürmektedirler. Sonuç olarak çalışmada UFRS’nin yerel 
varlıklara yatırım önyargısını azalttığına dair kanıt bulunamamıştır.  

Cumming ve Johan 2007 Girişim sermayesi şirketlerinde 
kurumsal yatırım ile regülasyon 
arasındaki bağlantının 
incelenmesi 

Yazarlar girişim sermayesi ile ilgili regülasyonun yokluğu veya az 
olması bu surette yatırımcıların izleme, bilgi edinme ve araştırma 
maliyetlerinin artması ve dipnot açıklamalarının ise halka açık 
şirketlere oranla daha az olması neticesinde yatırımın olumsuz 
olarak etkilendiğini tespit etmişlerdir. Bu belirlemelere karşın 
yazarlar girişim sermayesine yönelik regülasyonun artmasıyla 
birlikte yatırımın arttığını ortaya koyan kanıtlara ulaşmışlardır. 
Özellikle de UFRS standartlarıyla harmonizasyonun artmasının bu 
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sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğunu gözlemlemişlerdir. 

 

Marquez ve Ramos 2008 Muhasebe uyumlaştırılmasının 
makro ekonomik düzeyde 
yabancı faaliyetlere etkisinin 
incelenmesi. 

Yüksek kalitede uyumlaştırılmış muhasebe standartlarının 
muhasebe bilgisini geliştirmek suretiyle ticareti ve doğrudan 
yabancı yatırımı artırdığı, finansal şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik 
düzeyini yükselttiğini, bilgi asimetrisi ve farklı ülkelerdeki 
yatırımcılar arasındaki bilgi farklarını azalttığı tespit edilmiştir. 

Florou ve Pope 2012 Zorunlu UFRS uygulamasının 
kurumsal yatırımlara etkisinin 
incelenmesi. 

UFRS uygulamasına geçen şirketlere, UFRS uygulamayan 
şirketlere nazaran kurumsal yatırımda artış kaydedilmiştir. Buna 
ilaveten yatırımlarını artıran kurumsal yatırımcıların yatırım 
yaparken finansal tablo bilgilerini kullandıklarını da tespit 
etmişlerdir. Yazarların değindiği başka bir husus UFRS’nin 
kurumsal yatırımı artırdığı firmaların daha çok kanun 
uygulamasının sıkı olduğu, finansal raporlama saiklerinin güçlü 
olduğu ve yerel standartlar  ile UFRS uygulamasının büyük ölçüde 
farklılaştığı ülkelerde yerleşik firmalar olmasıdır. 

 

C. UFRS’nin Muhasebe Kalitesine Etkileri  

Yazarlar-Tarih Araştırma Sorusu Sonuçlar 

La Porta ve diğerleri 1998 Hukuk sisteminin finansal sistem 
üzerindeki etkisinin incelenmesi 

Ortak hukuk (common law) sistemine sahip ülkelerde kıta Avrupası 
hukuk sistemine sahip ülkelere nazaran daha iyi muhasebe 
sistemlerinin olduğu, yatırımcının daha iyi korunduğu tespit 
edilmiştir. 
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Ball 2001 Muhasebe standartlarının 
muhasebe kalitesine etkisinin 
değerlendirilmesi. 

Çalışmada muhasebe sisteminin ülkenin mali sisteminin bir 
tamamlayıcısı olduğu ve büyük ölçüde finansal raporlama saikleri 
tarafından şekillendirildiği ileri sürülmüştür 

 

 

JeanJean ve Stolowy 
2008 

Zorunlu UFRS uygulamasının 
gelir kalitesi ve gelir düzleştirme 
üzerindeki etkisinin incelenmesi. 

Standartların uygulanmasının tek başına kaliteyi artırmadığı, 
yönetimsel, ulusal ve kurumsal faktörler ile saiklerin kalite için 
daha önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Chen Tang, Jiang ve Lin 
2010 

UFRS’nin muhasebe kalitesine 
etkisi 

Ulusal etkenler ve kurumsal faktörlerdense UFRS uygulamasının 
tek başına kaliteyi artırmakta daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Soderstrum ve Sun 2007 UFRS’nin muhasebe kalitesini 
etkisi ile ilgili literatürün 
taranarak muhasebe kalitesini 
etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi. 

Çalışmada Muhasebe kalitesini belirleyen faktörleri üç gruba 
ayrılmıştır: standartların kalitesi; ülkenin politik ve hukuk sistemi; 
finansal raporlama saikleri. 

Barth ve diğ. 2006 UFRS uygulamasının muhasebe 
kalitesi üzerindeki etkisi. 

UFRS uygulaması sonrasında kar yönetiminin  azaldığının, 
zamanında zarar kaydının arttığının, kazançların değer ilişkililiğinin 
(value relevance) arttığının ve bu tespitler sonucu muhasebe 
kalitesinin arttığının söylenebileceği ortaya koyulmuştur. 

Ali ve Hwang 2000 Finansal raporlama verisinin 
ülkeler özelindeki faktörlerle 
değer ilgililiğinin ortaya 
çıkarılması 

1) Finansman Yapısı banka kanalı olan ülkelerde değer 
ilgililiğinin düşük 

2) Standart belirleme süreçlerine özel sektörün katılmadığı 
ülkelerde değer ilgililiğinin daha düşük 

3) Kıta Avrupası ülkelerinde Anglo Sakson ülkelerine göre 
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değer ilgililiğinin daha düşük 

4) Finansal Muhasebe gerekliliklerinin vergi kanunlarından 
etkilendiği ülkelerde değer ilgililiğinin daha düşük 

5) Dış denetim harcamalarının daha düksek olduğu ülkelerde 
değer ilgililiğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Chen ve diğerleri 2010  2005 yılında UFRS’nin AB 
ülkelerinde zorunlu uygulanması 
sonrasında AB ülkelerinde kain 
15 işletmede muhasebe 
kalitesinin değişimin 
incelenmesi. 

Çalışma sonucunda AB ülkelerinde UFRS uygulaması  sonrasında 
birçok muhasebe kalitesi göstergelerinin iyileştiği tespit edilmiştir. 
Çalışmanın temel bulgusu muhasebe kalitesindeki artışın işletmenin 
yönetimsel saiklerinden, sermaye piyasasının kurumsal 
özelliklerinden veya genel işletme çevresinden ziyade UFRS 
uygulamasına bağlı olduğunun tespit edilmiş olmasıdır.  

Chand ve Patel 2008 Ülkelere özgü karakteristik 
özellikler ile UFRS 
uygulamasında tercih edilen 
yöntem arasındaki ilişkinin 
analizi. 

UFRS uygulamasını etkileyen ülkeye özgü faktörler: 

1) Uygulama öncesinde ülkede kullanılan standartlar 

2) Muhasebe profesyonellerinin uzmanlığı ve yeterliliği 

3) Profesyonellerin eğitim durumu 

4) Ülkede en büyük 4 denetim şirketinden birinin faaliyette 
bulunuyor olması 

5) Muhasebe regülasyonunun çerçevesi 

olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmada ülkelere özgü faktörlerinin farklılığı nedeniyle UFRS 
uygulaması sonrasında tam anlamıyla karşılaştırılabilirliğin elde 
edilmesinin mümkün olmayabileceği ortaya koyulmuştur. 
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  Ahmed, Neel ve Wang 
2013 

UFRS’nin Zorunlu 
uygulamasının Muhasebe 
Kalitesine etkisi 

1) UFRS’nin zorunlu uygulandığı ülkelerde, uygulanmayan 
ülkelere kıyasla muhasebe kalitesinin düştüğü(Gelir 
düzleştirme ve agresif tahakkuklarda artış, zarar kaydının 
zamanlılığında azalış) gözlemlenmiştir. 

2) Yasal uygulamanın kuvvetli olduğu ülkelerde etkinin 
derecesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
önceki çalışmaların aksine zorunlu UFRS uygulama sonrası 
muhasebe kalitesinin düştüğü tespit edilmiştir. 

Gebhardt ve Novotny – 
Farkas 2011 

Zorunlu UFRS uygulamasının 
12 AB ülkesindeki bankaların 
finansal raporlama kalitesi 
üzerine etkisinin incelenmesi. 

UMS 39 uyarınca bankalar sadece gerçekleşmiş zararları kayıt 
altına alabilmektedirler. Bu durum bankaların gelir esnekliklerini 
kayda değer şekilde azaltmaktadır. Araştırmacılar bu etkinin katı 
banka regülasyonu olan ülkelerde, sahiplik yapıları çeşitlilik arz 
eden bankalarda ve Birleşik Devletler borsalarında kote bankalarda 
daha az olduğunu gözlemlemişlerdir. Sonuç olarak standartların 
finansal raporlamaya olan etkisi kurumsal faktörler tarafından 
şekillendirilmektedir. 

Aubert ve Grudnitski 
(2011) 

UFRS’nin zorunlu 
uygulanmasının AB 
ülkelerindeki şirketlere etkisi ve 
önemi. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlar: 

1) UFRS ve yerel standartlar kullanılarak üretilen muhasebe 
bilgileri birbirinden farklılıklar arz etmektedir.  

2) UFRS’ye göre raporlanan iradi tahakkukların kalitesi yerel 
standartlara göre raporlananlardan Finlandiya, Yunanistan 
ve İsveç’te istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha 
yüksektir.  
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Chan Hsu ve Lee(2013) Zorunlu UFRS uygulamasının 
Birleşik Devletler borsasına kote 
yabancı şirketlerin kredi 
derecelerine etkisinin 
incelenmesi. 

UFRS uygulamasının hisseleri Birleşik Devletler borsalarına kote 
yabancı şirketlerde şeffaflığı ve kredibiliteyi artırmak sureti ile bilgi 
maliyetlerini ve riskleri azalttığı tespit edilmiştir. 

Francis Khurana, Martin 
ve Pereira 2008 

Gönüllü UFRS uygulamasında 
işletmenin raporlama saiklerinin 
ve ülke faktörlerinin rollerinin 
incelenmesi. 

Gönüllü olarak UFRS uygulamaya başlayan şirketlerde, gelişmiş 
ülkelerde UFRS sonrası muhasebe kalitesinin değişiminde işletme 
saiklerinin ülke özelliklerine baskın olduğu, az gelişmiş ülkelerde 
ise ülke özelliklerinin işletme saiklerine baskın olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

 

 

D. UFRS’nin Kiralama İşlemleri Özelinde Finansal 
Tablolara Etkisi 

 

Yazarlar-Tarih Araştırma Sorusu Sonuçlar 

Nelson (1963) Çalışmada kiralamaların 
sermayeleştirilmesinin 11 
Amerikan şirketinin 
borç/özkaynak oranlarına etkisi 

Kiralamalar sermayeleştirildikten sonra şirketlerin sermayeleştirme 
öncesindeki sıralamalarının kaydadeğer ölçüde değiştiği tespit 
edilmiştir. Çalışmada her şirket için 15 adet oran hesaplanmış ve 
örneklemdeki şirketlerin %56’sında şirketlerin sıralamalarında iki 
ya da daha fazla basamak değişiklikliği meydana geldiği 
gözlemlenmiştir. 

Ashton (1985) Kiralamaların 
sermayeleştirilmesinin faiz 
giderleri, amortisman gideri, 
duran varlıklar, birikmiş 
amortismanler ve toplam borç 
üzerindeki etkileri 

Sermayeleştirmenin temel finansal oranlara olan etkisi 
kiralamalardaki sermaye miktarı ile kiralama varlığı üzerinde kira 
süreci boyunca ayrılacak amortisman arasındaki ilişkiye bağlıdır. 
Bu ilişki de doğal olarak dolayısıyla varlığın tahmini ömrüne, 
kiralama süresine ve amortisman yöntemine bağlı olarak 
değişecektir. Birleşik Krallıktan 23 firmadan oluşan örneklemde 6 
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 finansal oran için yapılan analizde yalnızca kaldıraç oranının 
kaydadeğer şekilde etkileneceğini ortaya konulmuştur. 
  

Imhoff ve diğ. 1991 Birçok farklı endüstride faaliyet 
gösteren, çok büyük ölçekte ve 
uzun yıllara yaygın bir şekilde 
faaliyet kiralaması yapan 
şirketlerden oluşan örneklem ile 
operasyonel kiralamaların 
sermayeleştirilmesinin finansal 
raporlamaya olan etkisini 
araştırmışlardır 

Örneklemdeki şirketler hasılat yaratmak için varlıkları kullanmakta 
ancak bunları finansal tablolarda Genel kabul görmüş muhasebe 
kuralları gereği raporlamamakta bundan dolayı kaldıraç oranları 
raporladıklarından daha yüksek olmaktadır. Çalışmada şirketlerin 
faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesinin aktif karlılığı ve 
kaldıraç oranlarına etkisi ortaya konmuştur. 

 

 

Imhoff ve diğ. 1997 Operasyonel kiralamaların 
sermayeleştirilmesinin gelir 
tablosuna olan etkisini 
araştırmışlardır 

Kiralamaların bilanço dışı izlenmesinin hem yatırımcılar hem de 
kreditörler tarafından finansal karar verme süreçlerinde dikkatle 
izlenen bir husus olduğunu belirtmişlerdir. Sermayeleştirme 
sonrasında net kar ve özkaynak karlılığının düştüğünü bu noktada 
kiralamaların bilanço dışı izlenmesinin finansal tablo 
kullanıcılarının yanlış bilgilendirilmesine yol açtığını belirtmişlerdir 

Beattie ve diğ. 1997 Operasyonel kiralamaların 
finansal tablolara etkisinin 
analizi 

Operasyonel kiralamaların Birleşik Krallıktaki toplam uzun dönem 
borç miktarının %39’una denk geldiğini, şirket varlıklarının %6 
düşük gösterildiğini, bu durumun kar marjı, varlık getirisi, varlık 
dönüş hızı ve kaldıraç oranlarını etkilediğini ortaya koymuşlardır. 
Etkinin boyutu sektöre göre değişmekle birlikte en çok etkinin 
hizmet sektöründe gözlemlendiğini belirtmişlerdir 

Bennet ve diğ. 2003 Operasyonel kiralamaların 
sermayeleştirilmesinin 
raporlanan yükümlülüklere 

Operasyonel kiralamaların sermayeleştirilmesinin raporlanan 
yükümlülüklere çok büyük etkisinin olacağını ortaya koymuşlardır. 
Sermayeleştirmenin kaldıraç oranına bilinen etkisinden ayrı olarak 
likidite ve karlılık oranlarının da büyük oranda etkileneceklerini 
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etkisinin incelenmesi ortaya koymuşlardır 

Goodacre 2003 Kiralama muhasebesinde 
düşünülen değişikliklerin 
finansal raporlamaya muhtemel 
etkilerinin incelenmesi. 

Çalışmada Kiralamaların raporlanacağı bir değişiklik sonrasında 
öncelikle kiralama işlemlerinin sayısının azalacağını, ikinci olarak 
da imkan olması  durumunda yöneticilerin kiralama sözleşmelerinin 
bilanço dışında izlenmesi uygun hale getirecekleri tespit edilmiştir. 

 

 

 

Lim ve diğ. 2003 Haklarında sadece finansal tablo 
dipnotlarında sınırlı 
açıklamaların olduğu 
operasyonel kiralamaların 
büyüklük ve etkilerinin piyasa 
tarafından nasıl yorumlandığı 
incelenmiştir. 

Çalışmada üç farklı sonuca ulaşılmıştır. Öncelikle borç 
derecelendirme için operasyonel kiralamalar bilançoda raporlanan 
borçlardan daha az öneme sahiptir. İkinci olarak tahvil ihraçlarında 
getiri operasyonel kiralamalar ile bilanço borç miktarından aynı 
oranda etkilenmektedir. Ancak, borç derecelendirmede operasyonel 
kiralamalar bilançodaki borçlar kadar notlandırmaya etki 
etmemektedir. Bulgular işletmelerin operasyonel kiralama 
tercihlerinin temelini yansıtmaktadır. Tahvil ihraçlarında 
derecelendirme çok daha detaylı yapılmakta, borçlanma 
değerliliğinde ise kiralama borçları çok dikkate alınmamaktadır. 
Son olarak faaliyet kiralaması borçlarının miktar olarak bilançoda 
raporlanan borçlarla karşılaştırılabilir büyüklükte olduğu ortaya 
koyulmuştur. 

Beattie ve diğ. 2006 Kiralama muhasebesi reformuna 
ilişkin olarak Birleşik Krallıkta 
mukim finansal tablo 
kullanıcıları ile finansal 
raporlama yapanların kiralama 

Çalışmada Birleşik Krallıkta’ki finansal raporlama yapanlar ve 
kullanıcılarla anket gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar finansal raporlama 
yapanlar ve kullanıcıların Birleşik Krallıkta uygulanan kiralama 
standardının birçok yönden kusurlu olduğunu düşündüklerini ortaya 
koymuştur. Ankette en önemli kusur olarak standardın kiralamaları 
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muhasebesinde yapılması 
düşünülen reform ve bunun 
potansiyel ekonomik sonuçları 
ile ilgili düşüncelerinin anket 
yoluyla ortaya konulması. 

bilanço dışı izlemeye cevaz vermesi, bu durumunda benzer 
işlemlerin farklı raporlanması sakıncasını doğurduğu belirtilmiştir. 
Finansal tablo hazırlayanlar bu kusurun karar vericilerin sağlıklı 
karar vermelerine etki eden boyutta olmadığını belirtirlerken uzman 
düzeyinde kullanıcılar bunun tersini savunmuşlardır. Finansal 
raporlama yapanlar kiralama muhasebesi reformuna karşı çıkmış, 
mevcut standartta değişikliklerin ihtiyaca cevap vereceğini, 
reformun getireceği maliyetin faydasını aşacağını ve uygulanabilir 
olmayacağını savunmuşlardır. Hem raporlama yapanlar hem de 
kullanıcılar reform sonucu bilançoya ek varlık ve yükümlülükler 
geleceğini ve işletmelerin kaldıraç oranlarının etkileneceğini 
belirtmişlerdir. Kullanıcıların tersine raporlayanlar kiralamanın 
kullanılırlığının azalacağını öngörmüşlerdir. Hem raporlayanlar 
hem de kullanıcılar kiralama sürelerinin kiralamaları bilanço dışı 
tutacak şekilde düşük belirleneceğini ileri sürmüşlerdir. Genel 
olarak ankete cevap veren herkes reformun gerçekleşmesi halinde 
kaydadeğer ekonomik sonuçlarının olacağını öngörmüşlerdir. 
Kullanıcılar reformu desteklemiş ve bir bütün halinde derhal hayata 
geçmesi gerektiğini savunmuşlardır. Çalışma finansal raporlama 
yapanlar ile kullanıcılar arasında kiralama standardı ve bununla 
ilgili reform konusunda büyük fikir ayrılıkları olduğunu, standart 
koyucuların yeni kiralama standardı oluştururken bu çatışmayı göz 
önüne alması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Lindsey 2006 İşletmelerin kiralama 
muhasebesi uygulamaları ile 
hisse senetlerinin piyasa değeri 
arasındaki ilişki ve işletmelerin 
faaliyet kiralamaları ile piyasa 
değerleri arasındaki ilişki 

Çalışmada Faaliyet kiralaması aktiviteleri ile hisse senetlerinin 
piyasa değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki 
saptamıştır. Her ne kadar sınırlı da olsa kiralama yükümlülükleri ile 
ilgili dipnot açıklamalarının yeterli, alakalı ve güvenilir bir bilgi 
kaynağı olduğu ve piyasa fiyatının oluşumunda bu bilginin 
yatırımcılar tarafından da dikkate alındığına ilişkin kanıt 
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araştırılmıştır. bulunmuştur. Buna ek olarak yatırımcıların finansal ve operasyonel 
kiralamaları farklı değerlendirdikleri de ortaya konmuştur. Sonuç 
olarak standart belirleyiciler tarafından kiralama standardı 
geliştirilirken kiralamaların sermayeleştirilmesiyle ortaya çıkan 
bilginin karar vericilere faydalı olması için yeterli ve alakalı 
dipnotlara dayanması gerektiği aksi halde karar vericilere faydadan 
çok zarar verdiğinin unutulmaması gerektiği ortaya konulmuştur. 

Mulford ve Gram 2007 Kiralamanın yoğun bir şekilde 
kullanıldığı perakende 
sektöründe faaliyet 
kiralamalarının 
sermayeleştirilmesinin finansal 
pozisyon ve performansın temel 
ölçütlerine etkisi 
değerlendirilmiştir.  

Çalışmada faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesinin etkisinin 
incelendiği ölçütler FAVÖK, devam eden faaliyetlerden gelirler ve 
hisse başı kardır. Çalışmada FVAÖK’da artış, faaliyetlerden 
gelirlerde ve hisse başı karda azalış, finansal kaldıraçta artış, borç 
karşılama oranlarında ,varlık getirisi ve özkaynak getirisinde azalış, 
faaliyet nakit akışı ve serbest nakit akışında artış gözlemlenmiştir. 

Fulbier ve diğ. 2008 Hisseleri borsada işlem gören 
Alman  şirketlerin finansal 
tablolarında operasyonel 
kiralamaların 
sermayeleştirilmesinin etkisi 
incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda özellikle moda ve perakende endüstrisinde 
faaliyet gösteren işletmelerin büyük ölçüde operasyonel 
kiralamaların sermayeleştirilmesinden etkilenecekleri, varlık ve 
yükümlülüklerde meydana gelecek değişikliklerin finansal oranları 
değiştireceği ortaya koyulmuş; değerleme çalışmalarında sıklıkla 
kullanılan karlılık oranları ve pazar çarpanlarında 
sermayeleştirmesinin etkisinin minimal olacağı öngörülmüştür. 
Çalışmada ayrıca varlık ve yükümlülüklere olan etkilerin faaliyet ve 
operasyonel riskleri artırdığı bunun da daha sert kredi anlaşma 
hükümlerine neden olacağı tespit edilmekle birlikte beklentilerinin 
yeni standardın bu etkileri azaltıcı bir yapıda olması olduğu 
belirtilmiştir. Çalışmada bulunan en büyük etki varlık ve 
yükümlülükleredir. Bununla birlikte  bulgular literatürdeki diğer 



119 
 

çalışmalarla aynı paraleldedir. 

Durocher 2008 Kanada’daki şirketlerin faaliyet 
kiralamaları sermayeleştirilmiş 
ve bunun finansal tablolara etkisi 
incelenmiştir. 

Çalışmada sermayeleştirmenin varlık ve yükümlülükleri artırdığı ve 
bunun da varlık/toplam borç oranını artışa , cari oranda azalışa 
neden olduğunu tespit edilmiştir. Sonuçlar her endüstri kolunda 
benzerlik arz ederken, bilançoya olan etkilerin gelir tablosuna 
olanlara nazaran daha fazla olduğu ortaya konmuştur. Varlık 
getirisi, özkaynak getirisi ve hisse başı kar oranlarında üç endüstride 
(mağazacılık, petrol ve gaz, finansal hizmetler) kayda değer değişim 
tespit edilmiştir. 

Duke ve diğ. 2009 Çalışmada faaliyet 
kiralamalarının 
sermayeleştirilmesinin finansal 
tablolara etkileri araştırılmıştır. 

Yazarlar işletmelerin finansal kiralamaları operasyonel kiralamalar 
olarak muhasebeleştirerek bilanço dışı izledikleri ve bu yolla gelir 
ve kar kalemleri ile finansal oranları olduğundan daha iyi 
gösterdiklerini ortaya koymuşlardır. Sonuç olarak kiralama 
muhasebesinde muhtemel bir reformun mutlaka gerçekleştirilmesi 
gerekliliğini ileri sürmüşlerdir. 

 

 

Grossmann ve Grossmann 
2010 

Fortune 500 işletmelerinden ilk 
500’ünün içinden seçilen 91 
işletmede, faaliyet 
kiralamalarının 
sermayeleştirilmesinin finansal 
tablolara ve oranlara etkisinin 
incelenmesi. 

Analiz sonucunda faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmesinin 
cari orana ve kaldıraç oranlarına kayda değer etkisi olduğu, karlılık 
üzerinde ise sınırlı bir etki gözlendiği kaydedilmiştir. Çalışmada 
sonuç olarak kiralamaların sermayeleştirilmesinin krediye ulaşmada 
ve borç anlaşması hükümlerinin sıkılaşması noktasında işletmelere 
olumsuz etkide bulunacağı ileri sürülmüştür. 

Sakai 2010 Japonya’da işletmelerin yeni 
finansal kiralama standardına 

Çalışmada bilanço dipnotlarındaki kiralama bilgisi kullanılarak 
operasyonel kiralamalar finansal tablolara derç edilmiştir.  Çalışma 
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nasıl tepki verecekleri 
araştırılmıştır. 

sonucunda işletmelerin değişikliğe tepki vermeyeceği, mevcut 
durumda kreditörlerin dipnotlardaki bilgiyi de işleyerek kredi 
verdikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada kiralamaların 
dipnotlarda gösterilmesinin bilançoda varlık ve yükümlülük olarak 
gösterilmesine kıyasla daha kötü bir finansal raporlama olmadığı 
ileri sürülmüştür. 

Kostolansky ve Stanko 
2011 

UMSK tarafından yayınlanan 
taslak kiralama standardının (ED 
2010/9) Standart and Poors 100 
endeksine kayıtlı farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelere etkileri 
araştırılmıştır. 

Çalışmada bazı sektörlerdeki işletmelerin faaliyet kiralamalarının 
sermayeleştirilmesinden daha fazla etkilenecekleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Çalışmada standart belirleyicilerin daha fazla temsil 
özelliği olan finansal raporlama için kiralama standardındaki reform 
gerekliliği düşüncesine taban teşkil edecek sonuçlara ulaşılmıştır. 
Yazarlara göre bir işletmenin toplam borçluluğun en doğru şekilde 
raporlanması, kiralamalardan doğan varlık ve yükümlülüklerin de 
finansal tablolarda gösterilmesiyle mümkün olacaktır. Çalışmada 
son olarak operasyonel kiralamaları yoğun olarak kullanan 
şirketlerin her ne kadar derecelendirme kuruluşları notlandırma 
modellerinde operasyonel kiralamaları dikkate alıyor olsalar da 
taslakta yenileme opsiyonları ve şarta bağlı ödemelerin de 
operasyonel kiralama olarak değerlendirilmesi sonucu işletmelerin 
mevcut derecelendirmelerinde dikkate alınan operasyonel 
kiralamalardan daha fazla bir miktarda kiralama 
sermayeleştirilmesine maruz kalmalarına yol açabileceği tespit 
edilmiştir. 

Andrade 2011 İptal edilemez operasyonel 
kiralamaların ve şartsız satın 
alma opsiyonlarının kredi 
temerrüt takas (cds) marjlarını 
nasıl etkilediklerini araştırmıştır. 

Çalışmada kredi marjları ile kiralamalar ve satın alma opsiyonları 
arasında pozitif ilişki bulunduğu saptanmıştır. Her ne kadar hem 
kiralamalar hem de satın alma opsiyonları kredi marjını artırsalar da 
etkinin büyüklüğü farklıdır. Çalışmada her ne kadar iki tür sözleşme 
de hem iflas yasasında hem de cari finansal raporlama kuralları 
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altında aynı şekilde değerlendiriliyor olsalar da kiralamaların kredi 
marjı üzerindeki etkisinin satın alma opsiyonlarından fazla olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yazarlar bunun nedeni olarak kiralanan 
varlıkların şirketin günlük faaliyetleri için satın alma opsiyonlu 
mallar ve hizmetlerden daha önemli olmasını ileri sürmüşlerdir. Bu 
yönüyle sonuçlar satın alma opsiyonlarının aksine bir yıldan uzun 
bütün kiralamaları bilançoda raporlanmasını öngören taslak standart 
ile uyumludur. 

Branswijck ve diğ. 2011 Taslak standardın Belçika ve 
Hollanda’da bulunan şirketlerin 
2008 yılı borç/özkaynak ve cari 
oranlarına etkisini araştırmışlar 

Çalışmada faaliyet kiralamalarının sermayeleştirilmelerinin finansal 
oranlara kayda değer etkisinin olacağı, etkinin gerek endüstri 
kollarına göre gerekse de ülkelere göre değiştiği tespit edilmiştir. 

Singh 2011 UMSK ve FMSK tarafından 
önerilen yeni kiralama 
standardının finansal tablolara ve 
başlıca finansal oranlara olan 
etkilerini bir restoran 
işletmesinin finansal tablolarını 
kullanarak vaka çalışması 
vasıtasıyla incelenmesi 

Çalışma sonucunda finansal tabloların dramatik şekilde değişeceği, 
gider kayıt yapısının faiz karşılama oranı, sermaye oranları gibi 
performans oranlarını olumsuz etkileyecek şekilde FVÖK ve 
FVAÖK gibi karlılık oranlarını ise olumlu etkileyecek şeklide 
değişeceği ortaya konmuştur. 

Bratten ve diğerleri 2012 Finansal tablo kullanıcılarının 
finansal tablolarda raporlanan 
bilgi ile dipnotlarda raporlanan 
bilgi arasında bir ayrım yapıp 
yapmadıkları, ayrımın olduğu 
durumda güvenilirliğin buna 
etkisinin incelenmesi. 

Çalışmada,  açıklanan bilginin dikkat çekici, güvenilir ve kolayca 
işlenebilir olduğu durumlarda kullanıcılar tarafından finansal 
tablolarda veya dipnotlarda yer almasının çok fark etmediği tespit 
edilmiştir. Denetlenmiş finansal tablo dipnotlarından elde edilen 
minimum kiralama ödemelerinin bugünkü değerinden elde edilen 
bilgi ile kiralamaların finansal tablolarda gösterilmesi sonucu elde 
edilen bilginin kiralama yükümlülüğü ile ilgili güvenilir tahminleri 
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değiştirmediği; gerek finansal tablolarda gösterilen gerek de 
dipnotlardan elde edilen kiralama bilgisinin borç ve özkaynak 
maliyeti ile pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlara 
göre dipnotlarda raporlanan bilgi güvenilir ise hızlı bir şekilde ve 
kolayca işlenebilir. Bundan dolayı gerek yatırımcılar gerekse de 
kreditörler bilginin finansal tablolarda veya dipnotlarda 
raporlanması ile değil bilginin güvenilir ve eksiksiz olup olmadığı 
ile ilgilenirler. 

 

Cornaggia ve diğerleri 
2013 

Bilanço dışı izlenen 
kiralamaların en yaygın risk ve 
performans ölçütlerine olan 
etkilerinin incelenmesi. 

Çalışma sonucunda kiralamalarını bilanço dışı izleyen işletmelerin 
kaldıraç oranları, iflas çarpanları(z-score), kaldıraçlı özkaynak 
betaları, sermaye getirisi ve diğer varlık kullanım ölçütlerinin 
işletme riskini olduğundan az gösterirken, işletme performansını 
olduğundan fazla gösterdiği tespit edilmiştir. Bundan dolayı 
yazarlar ampirik araştırmacıların kurumsal sermaye yapısı veya 
muhasebe temelli risk ve performans ölçümü yaparken iptal 
edilemeyen bilanço dışı izlenen kiralamaların uzun dönem borç 
eşdeğerini tahmin etmeleri gerektiği ileri sürmüşlerdir. Çalışmada 
son olarak UMSK ve FMSK tarafından bilanço dışı kiralamaları 
bilançoda raporlanan hale getirecek bir standart yayınlanmasının 
firmalar arası karşılaştırılabilirliği artıracağı fakat zaman serisi 
analizlerinde karmaşıklığa yol açacağı belirtilmiştir. 
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Aktaş ve diğerleri (2017) UMS 17 ile UFRS 16 
standartlarının karşılaştırmalı 
olarak analiz edilmesi ve yeni 
standardın şirket performansları 
üzerindeki olası etkisinin 
incelenmesi 

incelenen tüm oranların (çalışma sermayesi karlılığı ve bir Ashton 
kaldıraç oranı hariç) aktifleştirme sonrasında değiştiği saptanmış, 
kaldıraç oranlarının literatüre uyumlu olarak süreçten negatif 
etkileneceği sonucuna ulaşılmıştır. Kaldıraç oranlarının yanısıra 
aktifleştirme süreci öncesinde ve sonrasında kar marjı, ROA, ROE 
vb. karlılık oranlarında da değişiklik olduğu gözlemlenmekle 
birlikte bu artışın büyüklüğü çok düşük seviyede olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışmanın sonuçları sektörel bazda ele alındığında 
faaliyet kiralamalarının aktifleştirilmesinin finansal oranlar 
aracılığıyla şirket performansı üzerindeki etkisinin sektör bazında 
da farklılaştığı tespit edilmiştir 

Marşap ve Yanık (2018) UFRS 16 kapsamında kiralama 
işlemlerinin ölçüm ve finansal 
raporlamaya etkisinin 
incelenmesi 

Çalışma sonucunda Aynı varlık için aynı dönemde iki ayrı şirket 
amortisman hesaplanacağını; tüm standart uygulamaları dikkate 
alındığında ilk defa bir varlık için iki kez amortisman hesaplanacağı 
öngörülmüştür. 
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ÖZET 

Uluslararası finansal raporlama standartları karar vericilere yararlı bilgi üreterek ve bu 

vesileyle şeffaflığı temin ederek finansal tabloların karşılaştırılabilir olmalarını sağlayacak 

muhasebe bilgisinin muhteviyatını belirlemektedir. Standartlar bu bağlamda işletmelerin 

finansal tablolarını etkilemekle kalmayıp finansal boyutta bütün karar vericileri 

etkilemektedir. UFRS’nin şirket değeri üzerindeki veya muhasebe bilgisi kullanarak karar 

verenlerin finansal varlıkları üzerindeki etkileri ekonomik etkiler olarak sınıflandırılmaktadır. 

Ekonomik etkilerin bir kısmı muhasebe uygulamalarına etkiler, sermaye piyasasına etkiler ve 

makroekonomik etkiler gibi standart koyucular tarafından amaçlanmış sonuçlar iken diğer 

kısmı UFRS’nin sözleşmelere etkisi gibi amaçlanmamış sonuçlardır. Standartların ekonomik 

etkilerinden başka sınır ötesi yatırımlara ve muhasebe kalitesine etkileri de literatürde tespit 

edilmiştir.  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve Finansal Muhasebe 

Standartları Kurulu (FMSK) 2009 yılında başlattıkları proje kapsamında yeni kiralama 

standardını (UFRS 16) yayınlamışlardır.  

Çalışmamızda vaka çalışması yöntemiyle UFRS 16’nın Türk işletmelerinin finansal 

tablolarına etkisi incelenmiştir. Vaka çalışmasında kiralama işlemlerinin sıklıkla kullanıldığı 

havayolu endüstrisinden Pegasus AŞ’nin 2016 yılı finansal tablolarındaki UMS 17’ye göre 

düzenlenmiş finansal tablolardaki operasyonel kiralamalar sermayeleştirilerek UFRS 16’ya 

göre raporlama yapılmış gibi modifiye edilmiş, daha sonra farklar incelenmiştir. Çalışma 

sonunda UFRS 16 uygulamasının işletmelerin finansal tablolarına etkileri şu şekilde ortaya 

konmuştur: 

 Varlıklarda ve yükümlülüklerde artış, 

 Faiz, vergi amortisman öncesi karda artış, 

 Brüt karda ve faaliyet karında artış, 
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 Net nakit akışı sabitken, İşletme faaliyetlerinden nakit girişlerinde artış, yatırım 

faaliyetlerinden nakit çıkışlarında ve finansman faaliyetlerinden nakit çıkışlarında 

artış, 

 Başlıca finansal oranlarda UMSK etki analizi sonuçlarıyla büyük ölçüde aynı yönlü 

değişiklikler. 

Sonuç olarak UFRS 16 uygulamasının finansal tabloları kayda değer bir şekilde 

etkileyeceği ortaya konulmuştur. Bu etkinin finansal tablo kalemlerinin yanında, finansal 

tablo dipnotlarında, yabancı kaynak maliyetinde, borç anlaşması hükümlerinde de kendini 

hissettireceği tahmin edilmektedir. İşletmelerin UFRS 16 uygulamasının yürürlüğe gireceği 

2019 yılı Ocak ayından önce muhtemel etkileri öngörüp gerek bireysel gerekse kolektif 

sözleşmelerindeki ilgili hususları değerlendirmeleri gerekmektedir.  
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ABSTRACT 
 

International Financial Reporting Standards (IFRS) determine the content of 

accounting information with comparability of financial statements as the primary concern, 

and thereby provide transparency and actionable information to decision makers. In this 

context, standards not only affect the financial statements of a corporation, but also influence 

all decision makers in matters related to finance. Effects of IFRS on the value of a company 

or financial holdings of decision makers that utilise accounting information are classified as 

their economic effects. Part of these economic effects are intentional; such as effects on 

accounting practices, capital markets, and macroeconomic effects, while other effects such as 

IFRS’ influence on contracts are unintentional. In addition to their economic effects, 

standards were observed in literature to have had effects on cross-border investments and 

accounting quality. 

International Accounting Standards Board (IASB) and Financial Accounting Standards 

Board (FASB) published the new leasing standard (IFRS 16) as part of the project they 

initiated in 2009.  

In this dissertation, IFRS 16’s effect on Turkish corporations’ financial statements 

were studied via event study methodology. In this event study, FY 2016 financial statements 

of Pegasus (an airline carrier picked due to the prevalence of leasing operations in this sector) 

prepared according to IAS 17 were modified by changing the accounting method of 

operational leasing transactions to that stipulated by IFRS 16 and subsequently results were 

compared. At the end of this study, effects of IFRS 16 on the financial statements of 

corporations were observed as follows: 

 Increase in assets and liabilities, 

 Increase in EBITDA, 

 Increase in gross profit and operating profit, 
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 Under constant net cash flow, increase in cash inflow from operations with a 

commensurate increase in cash outflow from investing activities and in cash outflow 

from financing activities, 

 Changes in financial ratios largely conforming to the results of IASB impact analysis,  

It is concluded that IFRS 16 will significantly affect the financial statements. This 

standard is expected to influence the cost of debt in financial statement footnotes and debt 

agreement stipulations in addition to financial statement figures. Corporations will be better 

served if they anticipate the probable effects and evaluate issues arising from this standard as 

regards to both personal and collective contracts, before the implementation of IFRS 16 in 

January 2019.  

 

 


