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KOBİ’ler İçin Uluslararasi Finansal 
Raporlama Standartlarinin 
Değerlendirilmesi ve Muhasebe Meslek 
Mensuplarinin Farkindalik Düzeylerinin 
Karşilaştirilmasina Yönelik Bir Araştirma

Özet
Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurulu (UMSK) tarafindan yayimlanan Uluslararasi Fi-
nansal Raporlama Standartlari (UFRS) borsada işlem gören şirketler ile para ve serma-
ye piyasasinda faaliyet gösteren diğer mali kuruluşlar tarafindan kullanilmaktadir. Bu stan-
dartlarin, ülke ekonomilerinde büyük öneme sahip Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
(KOBİ) için uygulanmasinin zor olmasi nedeniyle UMSK tarafindan bağimsiz KOBİ stan-
dartlari hazirlanip, 09/07/2009 tarihinde yayimlanmiştir. KOBİ’ler için hazirlanan standart-
lar, finansal raporlari kullananlarin ihtiyaçlarini karşilayacak şekilde tam set UFRS’nin sa-
deleştirilmiş ve basitleştirilmiş halidir. KOBİ’ler için UFRS’nin uygulanabilmesi, KOBİ’lerin 
standartlar hakkinda bilgilendirilmesi ve standartlarin doğru bir şekilde uygulanabilmesi 
meslek mensuplarinin yetkinlikleri ve farkindaliklari ile sağlanacaktir.
Bu çalişmanin amaci, UMSK tarafindan yayimlanan tam set UFRS ve KOBİ’ler için UFRS 
ile ilgili açiklamalar yapmak, aralarindaki farklari göstermek ve Türkiye’deki KOBİ’lerin 
buna ne kadar hazir olduğunu muhasebe meslek mensuplari üzerinde yapilan farkinda-
lik anketiyle değerlendirmektir. Çalişmanin araştirma bölümünde, KOBİ UFRS’nin mu-
hasebe mesleğine katkisi, meslek mensuplarinin KOBİ UFRS hakkinda bilgi düzeyi ve 
KOBİ UFRS’nin uygulanabilirliği faktörleri sorgulanmiştir. Elde edilen bulgulara göre mu-
hasebe meslek mensuplari KOBİ UFRS’nin muhasebe mesleğine katkisinin olacaği, KOBİ 
UFRS’nin KOBİ’lerde uygulanabilir olacağini ve KOBİ UFRS hakkinda bilgi sahibi olma-
diklarini ifade etmişlerdir. Bunun yaninda bu faktörler meslek mensuplarinin bulundukla-
ri illere, öğrenim durumlarina ve unvanlarina göre istatistikî olarak anlamli farkliliklar gös-
termiştir.
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A Study on the Evaluation of International Financial 

Reporting Standards for Small and Medium Sized 

Enterprises and the Comparison of Accountants’ 

Awareness
Abstract

International Financial Reporting Standards (IFRS) published by International Accounting 
Standards Board (IASB) are used by trade companies and other financial institutions ope-
rating in money and capital market. Since it is difficult to apply these standards for Small 
and Medium-sized Enterprises(SME), having a great importance in national economy, in-
dependent SME standards were prepared by IASB, and were published on 9th of July in 
2009. The standards prepared for SME are simplified form of full set IFRS and they meet 
the needs of companies using financial reports. To be able to apply IFRS for SME, infor-
ming SME about standards and applying standards properly will be accomplished by the 
competence and awareness of accountants.
This study aims at making a statement about full set IFRS published by IASB and IFRS for 
SME, revealing the differences between them and evaluating the readiness of SMEs by 
an awareness survey applied to accountants. In the research part of the study, contributi-
on of SME IFRS to the Accounting profession, accountants’ information level about SME 
IFRS and applicability of SME IFRS are questioned. According to the results, accountants 
stated that SME IFRS will contribute to the Accounting profession, SME IFRS will be app-
licable in SMEs and they are not informed about SME IFRS. In addition, these factors va-
ried statistically meaningfully according to the cities where accountants reside, their edu-
cation and titles.
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