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IFRS 16 
Genel Bir Bakış 
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IFRS 16- Kiralama standardı, kiralama sözleşmelerinin kayda alınması, ölçümü, 

sunumu ve dipnotları konusunda temel ilkeleri belirlemektedir.  IFRS 16 1 Ocak 2019 

tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

Yeni standart özellikle kiralama sözleşmeleri hakkındaki bir önceki standarda (UMS 

17) göre faaliyet kiralama muhasebesi uygulayan kiracılar açısından önemli 

değişiklikler getirmektedir.  Dolayısıyla halen faaliyet kiralama muhasebesi uygulayan 

ve önemli sayıda kira sözleşmesine taraf olan kuruluşlar için UFRS 16 dikkatle ve 

zamanında ele alınması gereken bir uyum çalışması gerektirmektedir. 

 

Bu sunumun amacı yeni standardın önemli unsurlarını özetlemek ve böylece 

uygulayıcılar için bir başlangıç noktası oluşturmaktır. 

 

 

 

 

Giriş 
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Kapsam 

Alt kiralama anlaşmaları da dahil olmak üzere aşağıdakiler hariç tüm kiralama sözleşmeleri: 

 Yeraltı kaynaklarının (mineral, maden, petrol, gas vs) bulunması için yapılan kiralamalar 

 UMS 41 kapsamına giren biolojik varlıkların kiralaması 

 UFRS Yorum 12 kapsamındaki imtiyazlı hizmet sözleşmeleri 

 UFRS 15 kapsamındaki kiralayan tarafından fikri haklar üzerinde verilen lisanslar 

 Film, oyun, metin, patent ve telif gibi varlıklar üzerinde kiracı tarafından bir lisans anlaşması 
ile elde edilen ve UMS 38 kapsamında olan haklar  

Bir kiracı maddi olmayan bir duran varlığın diğer bir şekilde kiralanması (lisans anlaşması dışında) 
halinde istediği takdirde bu standardı kullanabilir. 

 

Geçerlilik Tarihi 

1 Ocak 2019’da başlayan mali yıl 

 

 

 

Amaç ve Kapsam 
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İstisnalar 

Bir kiracı aşağıda açıklanan kiralamalar için bu standardı kullanmayabilir: 

 Kısa dönemli kiralamalar 

 Kiralanan varlığın değerinin düşük olduğu haller 

Eğer kiracı bu istisnadan yararlanmayı tercih edecek olursa bu tür kiralamaları ya 
kira süresi boyunca doğrusal olarak ya da kiralamadan elde ettiği faydayı daha iyi 
yansıttığını düşündüğü bir başka sistematik yöntemle giderleştirir. 

Eğer istisnadan kısa dönem kiralamalar için yararlanılacaksa bu seçim her bir varlık 
grubu için ayrı ayrı yapılmalıdır.  

İstisnadan varlık değerinin düşük olması nedeni ile yararlanılacaksa bu karar her bir 
kiralama sözleşmesi için ayrı ayrı verilebilir.  

 

Amaç ve Kapsam 
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Bir işletme kiralama süresini aşağıdakileri de dikkate alarak kiralamadan 

vazgeçilemiyecek süre olarak belirler:  

i. Eğer kiralama, süre uzatımı hakkı veren bir opsiyon içeriyorsa ve kiracının bu 

opsiyonu kullanması makul ölçülerde kesin ise opsiyon süresi dahil edilerek 

ve 

ii. Kiracının sözleşme sonunu beklemeden kiralamadan vazgeçme hakkı olsa 

dahi eğer kiracı bu hakkı kullanmayacağından makul ölçülerde emin ise bu 

vazgeçme hakkı dikkate alınmayarak 

Kiralama Süresi 

 



Kira Sözleşmeleri 6 

IFRS 16 

Kiracı, kiralamanın başlangıcında  bir varlık-kullanım hakkı (varlık olarak) ve bir kira 
yükümlülüğünü hesaplarına kaydeder. 

Varlık Kullanım Hakkı’nın ilk maliyeti aşağıdakilerin toplamından oluşur: 

1. Kiralama Yükümlülüğünün ilk kayda alma değeri, 

2. Kiralama öncesinde yapılan ödemelerden kiralama teşviği olarak alınan ödemelerin 
çıkarılması ile bulunan değer, 

3. Kiracı tarafından kiralama ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler, 

4. Kiralama sonunda kiracı tarafından yapılacağı tahmin edilen ve envanter üretimi 
maliyeti ile ilişkilendirilmeyecek; yenileme, restorasyon gibi maliyetler. Yüklenilecek 
maliyetin karakterine uygun olarak kiracı bu maliyetleri kiralama süresinin başında ya 
da kiralamaya konu olan varlığın kullanımının sonucu olarak kiralama süresi içinde 
kayıtlarına alır.   

İlk Kayda Alma-Kiracı 
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Kira Yükümlülüğü’nün ilk kayda alma değeri ise aşağıdakilerin bugünkü değerinden 

oluşur: 

1. Yapılacak sabit ödemelerden tahsil edilecek kiralama teşviklerinin çıkarılması ile 

bulunan değer, 

2. Bir endekse ya da orana bağlı olarak yapılacak değişken ödemelerin ilgili endeks 

ya da oranın kiralama başlangıcında tespit edilen değerleri kullanılarak bulunacak 

değer 

3. Kiracının yapacağını tahmin ettiği kalan değer garantisi ödemesinin tutarı 

4. Kiracının elinde bulunan  ve kullanacağından makul ölçüde emin olduğu bir satın 

alma opsiyonunun kullanım fiyatı 

 

 

İlk Kayda Alma-Kiracı 
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Varlık Kullanım Hakkı 

 

 

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm-Kiracı 

 

VARLIK
İlk Kayda Alma Sonrası 

Ölçüm

Kiralanan Kiracı 
Açısından Yatırım Amaçlı 

GM Sınıflandırmasına 
Giriyor Mu?

HAYIR

VARLIK
UMS 16'da olduğu gibi 

maliyet yöntemi 
kullanılır

EVET Kiracı Yatırım Amaçlı 
GM’leri için Makul Değer 

Yöntemini mi 
Kullanıyor?

VARLIK
Makul Değer Yöntemi 

ile Değerlenir

EVET

HAYIR
VARLIK

Eğer Kiracı Varlığın ait olduğu varlık 
kategorisi için yeniden değerleme 

yöntemi kullanıyorsa kiralanan 
varlık için de aynı yöntemi 

uygulayabilir
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Varlık Kullanım Hakkı 

Eğer kira sözleşmesi kiralanan varlığın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya 

devrini öngörüyor ya da Varlık Kullanım Hakkının maliyeti satınalma opsiyonunun 

kiracı tarafından kullanılacağı tahmini üzerine hesaplanmış ise, Varlık Kullanım Hakkı 

kiralama sözleşmesinin başlangıcından itibaren kiralanan varlık  kullanım süresi 

içinde amortismana tabi tutulur.    

Aksi takdirde,kiracı Varlık Kullanım Hakkını, kira başlangıcından itibaren ilgili varlığın 

kullanım süresinin ya da kira süresinin kısa olanı içerisinde amortismana tabi tutar.   

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm-Kiracı 

 



Kira Sözleşmeleri 10 

IFRS 16 

Kira Yükümlülüğü 

Kiralamanın başlaması ardından kiracı kira yükümlülüğünü aşağıdaki gibi hesaplar: 

1. Yükümlülük tahakkuk eden faiz nedeni ile arttırılır 

2. Yapılan ödemeler için azaltılır 

3. Kira sözleşmesinin değiştirilmesi veya yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan 

farklar eklenir ya da çıkartılır 

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm-Kiracı 
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Kira Sözleşmesinin Yeniden Değerlendirilmesi 

Kira sözleşmesinin yeniden değerlendirilmesi sonucu kira yükümlülüğü tutarının 
değiştirilmesi gerektiğinde ilgili tutar Varlık Kullanım Hakkı bakiyesinden de düzeltilir. Eğer 
bu değişim sonucunda Varlık Kullanım Hakkı bakiyesi sıfırın altına düşecek olursa bu fark 
gelir gider olarak hesaplara alınır. 

Kira Sözleşmesinin Değişmesi 

Eğer; 

1. Değişiklik bir ya da birden fazla varlığın kullanım hakkını daha sözleşmeye dahil 
ediyorsa ve 

2. Kira bu eklenen kullanım haklarının ilgili sözleşmedeki koşullar çerçevesinde tek 
başlarına kiralanmaları halinde ödenecek tutarı yansıtacak şekilde yenilenmişse  

bu kira sözleşmesindeki değişiklik yeni bir kira sözleşmesi olarak değerlendirilir.  

 

 

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm-Kiracı 
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 Kiraya Veren her bir kira sözleşmesini faaliyet ve finans kiralaması olarak 

sınıflandırır. 

 Bir önceki standartta olduğu gibi kiralanan varlığa sahip olmaktan kaynaklanan 

hemen hemen tüm risk ve faydaları kiracıya devreden kiralamalar finansal risk 

olarak tespit edilir. 

Kiraların Sınıflandırılması-Kiraya Veren 
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 Kiralamanın başlangıcında, Kiraya Veren finansal kiralamaları tüm net yatırımına 

eşit değerde bir alacak olarak kaydeder.  Net yatırımı bulurken kullanılacak 

iskonto oranı kira anlaşmasındaki zımmi faiz oranıdır.  

 Net yatırım tutarının tespitinde kullanılacak kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşur: 

 Sabit kira ödemelerinden varsa kira teşviklerinin çıkarılması sonucunda bulunan tutar 

 Bir endekse ya da orana bağlı olarak yapılacak değişken ödemelerin ilgili endeks ya da 

oranın kiralama başlangıcında tespit edilen değerleri kullanılarak bulunacak tutar 

 Kiracının yapacağının tahmin edildiği kalan değer garantisi ödemesinin tutarı 

 Kiracının elinde bulunan ve kullanacağından makul ölçüde emin olunan satın alma 

opsiyonunun kullanım fiyatı 

İlk Kayda Alma-Kiraya Veren 
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 Finansal kiralamanın tarafı olan kiraya veren kira süresi boyunca faiz geliri 

tahakkuk ettirir. 

 Hesaplarda taşınan finansal alacağın hesaptan çıkarılması ve değer düşüklüğü 

hesaplaması için  IFRS 9’un hükümleri uygulanır. 

 

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm-Kiraya Veren 
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 Kiraya veren kira sözleşmesi boyunca doğrusal ya da kiralanan varlığın kullanım 

karakteristiğini yansıtan sistematik bir yöntemle kira gelirini kayıtlarına alır.   

 Kiraya veren kira ile doğrudan ilişkili maliyetleri de kiralanan varlığın maliyetine 

ekler ve bu maliyetleri gelir kaydı için kullandığı sistematic yaklaşımın aynısını 

kullanarak giderleştirir. 

Faaliyet Kiralaması-Kiraya Veren 
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 İşlemin IFRS 15’e göre bir satış işlemi olarak kayda alınıp alınmaması gerektiği tespit 
edilir. 

 Eğer işlemin satış olarak kaydedilmesi uygunsa, satıcı/kiracının Kullanma Hakkı, 
satıcı/kiracının geriye kiralama işleminden sonra elinde bulundurduğu kullanım 
hakkının varlığın satıştan önceki değerine oranı ile ölçülür. Dolayısıyla, satıcı/kiracı 
yalnızca karşı (alıcı/kiraya veren) tarafa transfer edilen haklarla ilişkilendirilen kar ya 
da zararı hesaplarına kaydeder. 

 Eğer satış değeri varlığın makul değerine eşit değilse ya da kira ödemeleri piyasa 
oranlarında değilse satış hasılatını makul değerle ölçebilmek için aşağıdaki 
düzeltmeler yapılmalıdır: 

1. Piyasa koşullarının altındaki kısım peşin ödenmiş kira gideri olarak ve 

2. Piyasa koşullarının üstündeki kısım alıcı/kiraya veren tarafından satıcı/kiracıya sağlanan ek 
finansman olarak muhasebeleştirilmelidir. 

Sat ve Geri Kirala 
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Eğer işlemin satış olarak kaydedilmesi uygun değilse,  

 satıcı/kiracı satışa konu olan varlığı hesaplarında tutmaya devam etmeli ve tahsil 

edilen hasılatı finansal yükümlülük olarak kayıtlarına almalıdır. 

 Alıcı/kiraya veren de benzer şekilde yaptığı ödemeyi finansal bir varlık olarak 

kayıtlarına almalıdır. 

Sat ve Geri Kirala 
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 Standart’ın uygulanması 1 Ocak 2019’da ve sonrasında başlayan finansal yıllarda 

mecburidir.  

 İlk uygulamada kolaylık sağlaması için daha önce IAS 17’e göre kiralama olarak 

değerlendirmeye tabi tutulmayan sözleşmeler yeniden değerlendirmeye alınmaz. 

Kiracı bu standardı; 

 ya ilk uygulama yılında sunulan her dönem için IAS 8’e göre geriye doğru tam 

 ya da kümülatif etkiyi ilk uygulama tarihinde kayıtlarına alarak uygular. 

Eğer Kiracı ikinci alternatifi kullanacak olursa ilk kayda alma tarihinde önceki tüm 

faaliyet kiralamaları için Kira Yükümlülüğünü hesaplarına alır.  

 

Yürürlük ve Geçiş 

 


