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BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN  

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI  

(BOBİ FRS) UYGULAMASI 1 OCAK 2018’DE BAŞLIYOR 

 

ÖZET : Bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını 

uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının 

gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını 

teminen Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı 

(BOBİ FRS) yayımlanmıştır. 

 

BOBİ FRS’yi bağımsız denetime tabi olup, 26/8/2014 tarihli ve 29100 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS 

uygulamayan işletmelerin, münferit ve konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasında uygulaması zorunludur. Söz konusu Kararda TFRS 

uygulamasının kapsamını genel olarak kamu yararını ilgilendiren 

kuruluşlarla (KAYİK) sınırlandırmıştı. 

 

BOBİ FRS, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde 

uygulanacaktır. 

 

 

 

I- BUGÜNE KADAR YAPILAN DÜZENLEMELERİN GENEL ÇERÇEVESİ  

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesinde denetime tabi olan anonim 

şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla 

uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetleneceği düzenlemesi yer almıştır. Aynı 

maddenin 4’üncü fıkrasına göre denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca 

belirlenecektir.  

 

Bu düzenlemeye istinaden denetime tabi olacak şirketler ve uygulamaya ilişkin esaslar ile ilgili 

olarak Bakanlar Kurulunca 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi 

Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar, 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanmış, daha sonra  
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 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.02.2014 tarih ve 

2014/5973 sayılı Karar,  

 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2014 tarih ve 

2014/7149 sayılı Karar  

 19.03.2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16.02.2016 tarihli ve 

2016/8549 sayılı Karar 

ile söz konusu Karar’da değişiklikler yapılmış, konuya ilişkin açıklamalarımıza ise 

24.01.2013/39, 17.03.2014/81, 02.02.2015/33 ve 22.03.2016 sayılı Sirkülerlerimizde yer 

verilmiştir. 

 

Öte yandan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çıkarılarak 

26 Ağustos 2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/8/2014 tarihli 

Kararda, bazı kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap 

dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye 

Muhasebe Standartlarını uygulamalarına karar verilmiş, konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 

27.08.2014/165 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir. 

 

Yayımlanan bu Karar uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(KGK) 2014 yılında TFRS uygulama kapsamını bağımsız denetim kapsamından ayrıştırılarak 

TFRS uygulama kapsamını genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarla (KAYİK) 

sınırlandırmıştır.  

 

Bunun yanı sıra, KAYİK’ler dışında kalan işletmelerin de isteğe bağlı olarak TFRS 

uygulamalarına izin verilmiştir. TFRS uygulamayan işletmelerin ise KGK tarafından bir belirleme 

yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamalarına karar verilmiştir. Bu çerçevede TFRS 

uygulamayan işletmelerin uygulayacakları geçerli finansal raporlama çerçevesi, Maliye 

Bakanlığı tarafından ilki 26/12/1992 tarih, 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) olarak belirlenmiştir. 

 

Daha sonra TFRS uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının hazırlanmasında MSUGT’lara 

ek olarak uygulanmak üzere 29/12/2014 tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararıyla “TMS’leri 

Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” 

yayımlanmıştır. Bu düzenlemeyle MSUGT’larda yer almayan veya ihtiyari bırakılan hususlarla 

ilgili temel kurallar (amortisman ve kıdem tazminatı karşılığı ayılmasının zorunlu hale gelmesi 

gibi) getirilmesi amaçlanmıştır. 
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Diğer taraftan 21/7/2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız 

Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Bağımsız Denetim 

Yönetmeliği”nde bazı değişiklikler yapılmış ve   kendi adına denetim üstlenebilmek için 

öngörülen şartları taşıdığı Kurum tarafından onaylanan bağımsız denetçi düzenlemesi 

getirilmişti. 

 

 

II-BOBİ FRS  

 

Bu defa 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de  “Büyük ve Orta 

Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ” ve eki “Büyük ve Orta Boy 

İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” (BOBİ FRS) yayımlanmıştır. 

 

Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını 

uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca 

uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal 

Raporlama Standardının (BOBİ FRS) yürürlüğe konulmasıdır. 

 

Bu Tebliğ ve Eki BOBİ FRS’nin, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 

uyarınca bağımsız denetime tabi olup, 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide 

finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanması zorunludur.  

 

BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerde MSUGT ve İlave 

Hususlar’ın yerini alacaktır. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan 

şirketlerin TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas 

alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır. 

 

BOBİ FRS’nin genel özelliklerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:1  

 

✓ 27 bölümden oluşmaktadır. İşletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe 

işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir. Bu yönüyle başka bir standart 

setine ihtiyaç duyulmadan finansal tabloların hazırlanmasına imkân vermektedir.  

✓ Kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği tüm özellikleri 

taşımaktadır.  

✓ Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle 

uyumludur.  
                                                           
1 Bkz. KGK’nın 29 Temmuz 2017 tarihli Basın Duyurusu 
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✓ AB Muhasebe Direktifindeki “önce küçükleri düşün” yaklaşımına da uygun olarak, orta 

büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı bir finansal raporlama 

öngörülmüş; büyük işletmelere yönelik ise ilâve yükümlülükler getirilmiştir.  

✓ Ekinde münferit ve konsolide finansal tablo örneklerine yer verilmiştir. 

✓ Ekinde ayrıca Terimler Sözlüğüne yer verilmiştir.  

✓ Konular sade ve anlaşılabilir bir dille kaleme alınmıştır 

 

BOBİ FRS uygulamsının usul ve esaslarına ilişkin olarak Tebliğ’de yer alan açıklamalar 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

BOBİ FRS ve TFRS arasında geçiş 

 

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamazlar. 

Diğer taraftan isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri 

için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması zorunludur. 

 

 

Büyük işletme 

 

(1) BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, 

varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip 

raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir: 

 

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası. 

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası. 

c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü. 

 

(2) Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında işletmenin ve bağlı ortaklıklarının BOBİ 

FRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alınır. Bununla birlikte işletmenin BOBİ 

FRS’ye göre finansal tablo hazırlamayan bağlı ortaklıkları varsa bu bağlı ortaklıkların vergi 

mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp vergi dairelerine sunulan finansal tabloları esas alınır. 

 

(3) Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında konsolide olmayan finansal tabloların 

kullanılması durumunda, BOBİ FRS’nin Konsolide Finansal Tablolar Bölümünde 22.25 

paragrafının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eliminasyonlar yapılabilir. Eliminasyonların 

yapılmaması durumunda birinci fıkradaki aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarına ilişkin eşik 

değerler yüzde 20 artırılarak dikkate alınır. 
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(4) Büyük işletme tanımını karşılayan bir işletme, birinci fıkradaki üç ölçütten en az ikisinin eşik 

değerlerinin art arda iki raporlama döneminde altında kalması durumunda büyük işletme 

olarak değerlendirilmez. 

 

(5) Ortalama çalışan sayısının hesabında Bağımsız Denetime Tâbi Olacak Şirketlerin 

Belirlenmesine Dair Karar ile 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin 

Usul ve Esaslar dikkate alınır. 

 

 

Büyük işletme tanımına ilişkin geçiş hükümleri 

 

Büyük işletme tanımının karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilirken TFRS’ye göre hazırlanmış 

finansal tabloları bulunmayan işletmeler, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile 

30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olup 

TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında 

Uygulanacak İlave Hususlara göre hazırlanmış finansal tablolarını kullanırlar. 

 

 

Kıdem tazminatına ilişkin geçiş hükümleri 

 

Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının 

Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususların Tebliğin 6 ncı maddesinin 

ikinci fıkrası uyarınca önceki hesap dönemlerine ilişkin kıdem tazminatı tutarlarını eşit 

taksitlerle finansal tablolarına yansıtan işletmeler bu uygulamaya aynı şekilde devam edebilir. 

Bu durumda tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara 

yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır. 

 

BOBİ FRS, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

“Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)” 

tam metni için tıklayınız…>>> 

 

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Common/PopUp.aspx?Sayfa=http://www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=WS9yF8OpX3PjxH4KYIKfPMYx0Z4RMasP4fIQbK/6Y7DwLwkM/6h5EfBW0BhAE8jf4a6GTmrUReI=
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Common/PopUp.aspx?Sayfa=http://www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=WS9yF8OpX3PjxH4KYIKfPMYx0Z4RMasP4fIQbK/6Y7DwLwkM/6h5EfBW0BhAE8jf4a6GTmrUReI=

