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TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARININ 
1 NOLU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 

ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE 
ORTAYA ÇIKARDIĞI İKTİSADİ SONUÇLAR

Özet

İşletmelerde çalışan kişiler işletmelere sunmuş oldukları hizmetler karşılığında gelecekte çeşitli 
faydalar sağlamayı beklemektedir. Çalışanların gelecekte sağlayacakları bu faydalara ilişkin olarak iş-
letmelerin yükümlülükleri doğmaktadır. Çalışanlar tarafından işletmelere sunulan hizmetler nedeniyle 
veya iş ilişkisinin sona erdirilmesi dolayısıyla işletmeler tarafından sağlanan her türlü bedel çalışanlara 
sağlanan faydalar olarak tanımlanmaktadır.

Çalışanlara sağlanan faydalara yönelik hesaplamalar ve bunların muhasebeleştirilmesi işletmeler 
açısından oldukça önem arz etmektedir Bu sebeple, çalışanlara sağlanan faydalar konusu ulusal ve 
uluslararası birçok muhasebe ve finansal raporlama standardında ele alınmaktadır. Bu konu, Türkiye’de 
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı’nda ele alınmaktadır. 

Bu çalışmada, TMS 19 kapsamındaki tanımlanmış fayda planlarının muhasebeleştirilmesi üzerinde 
durulmakta olup, söz konusu fayda planlarının muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer esasının 
kullanılmasının ortaya çıkardığı iktisadi sonuçlar ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Muhasebe Standardı 19, Çalışanlara Sağlanan Faydalar, Tanımlanmış 
Fayda Planları.
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ACCOUNTING FOR DEFINED BENEFIT PLANS WITHIN 
THE FRAMEWORK OF TURKISH ACCOUNTING STANDARD 

NO. 19 AND ITS ECONOMIC CONSEQUENCES

Abstract

Employees, who are working for entities, expect to derive various benefits in the future in exchange 
for service they render to the entities. Obligations of the company have arisen for future benefits derived 
by its employees. All forms of consideration given by the entities in exchange for service rendered by 
employees are defined as employee benefits.

Calculations for employee benefits and their accounting is very important for companies. For this 
reason, the subject of employee benefits is discussed in many national and international accounting and 
financial reporting standards. In Turkey, this subject is discussed in TAS 19 Employee Benefits Standard.

In this study, accounting for defined pension plans within the scope of TAS 19 and its economic con-
sequences emerged by the use of fair value in accounting for these pension plans are discussed. 

Keywords: Turkish Accounting Standard 19, Emloyee Benefits, Defined Pension Plans.

I. GİRİŞ

Muhasebe, para ile ifade edilebilir mali nitelikteli işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, 
raporlanması (özetlenmesi) ile analiz ve yorumunu içeren bir bilim dalı olarak tanımlanmak-
tadır. Muhasebenin amacı ve görevi, işletme ile ilgisi bulunan işletme içindeki işletme sahipleri 
veya yöneticiler ile işletme dışındaki taraflara gerçeğe uygun bir şekilde sayısal bilgi sağlamaktır 
[1, 2]. 

Muhasebe aracılığıyla işletmeye dair elde edilen bilgiler, bu bilgilerin kullanıcıları olan iş-
letme ile ilgili taraflara finansal tablolar aracılığıyla aktarılmaktadır. İşletme ve ilgili taraflar 
arasında bir araç işlevi gören finansal tabloların, belirli muhasebe kurallarına göre hazırlanması 
ve düzenlenmesi gerekmektedir. Muhasebe standartları, bu zorunluluğun bir sonucu olarak 
muhasebe kavram ve ilkelerini esas almak suretiyle oluşturulmuştur. Muhasebe standartları, 
muhasebe uygulamalarını yönlendiren ve finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin konuları 
düzenleyen normlar olarak tanımlanmaktadır [3].

Tarihsel olarak bakıldığında, dünyada birçok ülkenin kendi ulusal muhasebe ve finansal 
raporlama standartlarını oluşturduğu ve öteden beri bu standartları uyguladığı görülmektedir. 
Ancak, küreselleşme hareketinin bir parçası olma dürtüsü ile hareket eden ve bu doğrultuda 
faaliyet alanlarını ulusal sınırların ötesine taşımış olan işletmeler, dünyayı kendi işyerleri ve pa-
zar yeri olarak kabul etmenin akıllıca bir işletme stratejisi olduğunu fark etmişlerdir. Bu strateji 
doğrultusunda hareket ederek çok farklı ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler, ülkeden ülkeye 
değişen farklı muhasebe uygulamaları ile de karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, bu işletmelerin 
faaliyetlerinin başarısını gösteren finansal sonuçların raporlanması açısından bakıldığında, 
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ülkeden ülkeye farklılaşan ulusal muhasebe ve finansal raporlama standartlarının varlığı bilgi 
akışının hızlandırılmasının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. 

Finansal raporlama sonuçlarının ilgililere daha hızlı bir şekilde ulaşması, farklı ülkelerde 
faaliyet gösteren işletmelerin birbirleriyle ortak bir dil üzerinden konuşmalarını sağlamaktan 
geçmektedir. Yaklaşık son otuz-kırk yıl boyunca ulusal muhasebe uygulamalarının bilgiyi ya-
vaşlattığına dair yapılan bir dizi tartışmanın ardından, farklı insanlar tarafından aynı şekilde 
anlaşılan, kullanılan ve yorumlanan küresel bir muhasebe ve finansal raporlama standardı 
setine acil bir ihtiyacın olduğu sonucuna varılmıştır. Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board) tarafından yayım-
lanan Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (International Accounting 
and Financial Reporting Standards), artık dünyanın gün geçtikçe birbiriyle bütünleşen küresel 
sermaye piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayan küresel bir muhasebe standartları seti haline 
gelmiştir [4]. 

Ülkemizde de bunun bir yansıması olarak, son yirmi yıl içerisinde Uluslararası Muhasebe ve 
Finansal Raporlama Standartları’na ilişkin çok çeşitli çalışmalar yapılmış olup, bu standartların 
birebir çevirisi yapılmak suretiyle Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları adı 
altında uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (Kamu Gözetimi Kurumu - KGK) tarafından yayımlanmakta 
olup, bugüne kadar 42 adet standart yayımlanmış bulunmaktadır. Bu standartların 28 adedi 
TMS (Türkiye Muhasebe Standardı) koduyla, 14 adedi ise, TFRS (Türkiye Finansal Raporla-
ma Standardı) koduyla yayımlanmıştır. TMS kodlu standartlar, IAS (International Accounting 
Standard) kodlu Uluslararası Muhasebe Standartları’nın çevirisi olup, IASB (eski ismiyle IASC) 
tarafından 2000 yılından önce yayımlanmış olan standartlardan oluşmaktadır. TFRS kodlu 
standartlar ise, IFRS (International Financial Reporting Standard) kodlu Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları’nın çevirisi olup, 2000 yılından sonra yayımlanmış olan standartlardan 
oluşmaktadır. Bu standartlar, muhasebe uygulamalarının ve finansal tabloların doğru, güvenilir, 
karşılaştırılabilir, açık ve anlaşılabilir, ihtiyaca uygun ve şeffaf olmasını sağlayan ve finansal 
tablo kalemlerinin aynı muhasebe uygulamaları dahilinde finansal tablolara yansıtılması ve 
ölçülmesini gerektiren standartlar olarak nitelendirilmektedir [1].

KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’ndan biri de TMS 19 Çalı-
şanlara Sağlanan Faydalar Standardı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Standart, çalışanlara 
sağlanan faydaların muhasebeleştirilmesi ve açıklanması ile ilgili konuları düzenlemektedir. 
TMS 19’da ele alınan çalışanlara sağlanan faydalar; çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, 
iş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar, çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar ve iş 
ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı sağlanan faydaları kapsamaktadır. Bunlardan iş ilişkisi 
sonrasında sağlanan faydalar, tanımlanmış katkı planları ve tanımlanmış fayda planları olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır.
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Bu çalışmada, tanımlanmış fayda planlarının 19 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 
19) çerçevesinde muhasebeleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer esası-
nın kullanılmasının ortaya çıkardığı iktisadi sonuçlar ele alınmaktadır.

II. TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDI’NA VE 
GERÇEĞE UYGUN DEĞER ESASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

TMS 19, işletmelerin, kendilerine sunulan hizmetler veya iş ilişkisinin sona erdirilmesi ne-
deniyle çalışanlarına sağladığı her çeşit bedele ilişkin konuları ele alan önemli bir standarttır. 
TMS 19 gereğince yapılan muhasebe işlemleri sonucunda, işletmeler açısından çeşitli varlıklar 
oluşmakta ve çeşitli yükümlülükler doğmaktadır. Bu varlık ve yükümlülüklerin muhasebe açı-
sından bir anlam ifade edebilmesi için her birinin, parasal bir değerinin olması gerekmektedir. 
TMS 19, söz konusu varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri üzerinden belirlenecek 
parasal değerleri üzerinden finansal tablolarda raporlanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, 
hem TMS 19 hem de gerçeğe uygun değer esasına ilişkin genel bilgilerin ortaya konulmasında 
fayda bulunmaktadır.

II.1. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı’na İlişkin 
Genel Bilgiler

Bir işletmede çalışan kişiler (yöneticiler de dahil olmak üzere) işletmeye sunmuş oldukları 
hizmetler karşılığında gelecekte çeşitli faydalar sağlamayı beklemektedir. Çalışanların, gelecekte 
sağlayacakları bu faydalara ilişkin olarak da işletmenin yükümlülüğü doğmaktadır. Çalışanlar 
tarafından işletmeye sunulan hizmetlerden ötürü veya iş ilişkisinin sona erdirilmesi sebebiyle 
işletme tarafınca sağlanan her türlü bedel çalışanlara sağlanan faydalar olarak tanımlanmak-
tadır [5].

Çalışanlara sağlanan faydalara yönelik hesaplamalar ve bunların muhasebeleştirilmesi iş-
letmeler açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, çalışanlara sağlanan faydalar konusu ulusal 
ve uluslararası birçok muhasebe ve finansal raporlama standardında ele alınmaktadır. Ülke-
mizde ise, konuya ilişkin olarak iki farklı standart yayımlanmıştır. Bunlar; TMS 19 Çalışanlara 
Sağlanan Faydalar Standardı ile TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve 
Raporlama Standardı’dır. Giriş bölümünde de değinildiği üzere, bu çalışmada söz konusu stan-
dartlardan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı incelenmektedir.

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan 
hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 30.03.2006 tarih ve 26124 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanmıştır. Bu Standart ile; çalışanlara sağlanan faydaların nasıl muhasebeleştiri-
leceği ve finansal tablolarda ne şekilde açıklanacağı ile ilgili konuların belirlenmesi amaçlan-
maktadır. Örneğin; çalışanlar, işletmeden elde ettikleri faydalar karşılığında işletmeye hizmet 
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sunmaktadır. TMS 19 gereğince işletmenin, kendisine sundukları hizmet karşılığında çalışan-
larına gelecekte ödeyeceği faydalarla ilgili bir borcu muhasebeleştirmesi gerekecektir. Ayrıca 
işletme, kendisine sunulan bu hizmetten elde ettiği ekonomik faydayı tükettiği zaman da bir 
gideri muhasebeleştirmesi gerekecektir [5].

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar; çalışanların, çalışma dönemi sonundan itibaren 
on iki ay içinde tamamı ödenecek olan faydalardan oluşmaktadır [5]. Ücret, maaş ve sosyal 
güvenlik yardımları, yıllık ücretli izin ve ücretli hastalık izni, kar paylaşımı ve ikramiyeler 
ile mevcut çalışanlara sağlanan sağlık yardımı, lojman, araç ve ücretsiz veya indirimli olarak 
verilen gıda yardımları gibi faydalar çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamında ele 
alınmaktadır [6].

İş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar, iş ilişkisinin sona ermesinin ardından ödenebilen 
faydalar olarak tanımlanmaktadır. Bu tür faydalarla, iş ilişkisinin sona ermesi sebebiyle kaza-
nılan faydalar ve çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar dışındaki faydalar kastedilmektedir 
[5].  Ayrıca bu faydaların işten ayrılma sonrası sağlanacak olan faydalar olarak düşünülmesi 
gerekmektedir. Bunlar; kıdem tazminatı gibi bir defalık ödemeler şeklinde olabildiği gibi, çoğu 
zaman ömür boyu veya belirli bir süre boyunca devam eden emeklilik sonrasında sağlanan 
sağlık yardımı ve emekli maaşı gibi faydalardır [7].

 Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar ise; yukarıda sıralanan faydalar haricin-
deki çalışanlara sağlanan faydalar olarak tanımlanmaktadır [5]. Bunlar, çalışanların ilgili hiz-
meti sundukları yıllık raporlama döneminden sonraki on iki ay içinde tamamının ödenmesi 
umulmayan faydalardır. Bu tür faydalara örnek olarak, seyahat, jübile, iş göremezlik ödeneği, 
ertelenmiş ödemeler gibi faydalar verilebilir [6].

İş ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı sağlanan faydalar, çalışanın kendi arzusu ile işten 
ayrılması ya da işletme kararı neticesinde işine son verilmesi sonucunda ödenmesi gereken 
faydalar olarak bilinmektedir [5]. İşten çıkarma tazminatları bu tür faydalar kapsamında ele 
alınmaktadır [8].

Çalışanlara sağlanan faydalardan iş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar sonucunda çalı-
şanların işletmeden bir alacağı veya hakkı doğmaktadır. Bu alacak aslında çalışanın işletmeye 
yaptığı katkı veya sağladığı hizmetin bir karşılığı olarak doğmaktadır. Dolayısıyla çalışan hizmet 
verdikçe, işletmenin de çalışanına karşı yükümlülüğü doğmaktadır. İş ilişkisi sonrasında sağla-
nan faydalar, işletmenin söz konusu yükümlülüklerini işletme dışı kaynaklarla veya işletme içi 
kaynaklarla karşılayabilme durumuna göre iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; tanım-
lanmış katkı planları ve tanımlanmış fayda planları olarak adlandırılmaktadır [7].

Tanımlanmış katkı planları, işletme tarafından her yıl belirli katkılar yapılmak üzere üstle-
nilen ve genellikle çalışana ödenen ücretin belirli bir yüzdesi şeklinde yapılan katkılardan oluş-
makta olup, işletme yükümlülüklerinin işletme dışı kaynaklarla karşılandığı planlar olarak ta-
nımlanmaktadır. Aynı zamanda tanımlanmış katkı planları, gerektiğinde çalışanlardan sağlanan 
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katkılarla da desteklenmektedir. Daha sonra yapılan katkılar neticesinde elde edilen paralar bir 
sigorta şirketine veya bu amaçla kurulmuş bir fona yatırılmaktadır. Emeklilik dönemine giren 
çalışan, oluşturulan bu fon karşılığında emeklilik maaşı kazanmaktadır [9].

Tanımlanmış katkı planları, katılımcıların her birinin bireysel bir hesabının olduğu planlar 
olup, söz konusu katılımcıların elde edeceği faydanın sadece bu hesaba yapılan katkıya bağlı bir 
plan türü olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca bu planlardan elde edilecek fayda katılımcılara ait 
hesaba ilişkin harcama, yatırım getirisi ve hak kayıpları ile ilişkilidir [10].

Tanımlanmış katkı planına göre, çalışanlara yapılan ödemeler veya sağlanan faydalar basit 
bir toplam fon varlığı dağıtımı şeklinde olabildiği gibi üçüncü bir tarafın (örneğin, sigorta şirke-
tinin) çalışanlara yapılacak ödemelerin veya çalışanlara sağlanan faydaların üzerinde anlaşılmış 
olan seviyesini sağlama yükümlülüğünü kabul edebilmesi şeklinde de olabilmektedir. İşverenin, 
fon varlıklarında herhangi bir eksiklik oluşturmaması gerekmektedir [4].

Bu tür planlarda, çalışanların cari dönemde ve önceki dönemlerde sundukları hizmete iliş-
kin olarak çalışanlara sağlanan faydaların tümünü ödemek için gerekli olan fonun yetersiz kal-
ması halinde, işletmenin ek katkılar ödemesine yönelik olarak herhangi bir hukuki veya zımni 
kabulden doğan sorumluluğu bulunmamaktadır [5]. Tanımlanmış katkı planlarında iş ilişkisi 
sonrasında sağlanan fayda, işveren tarafından plana yapılan katkı ile bu katkılardan kazanılan 
getirilere göre belirlenmekte olup, aktüeryal risk ve yatırım riski çalışana ait olmaktadır. Burada 
bahsi geçen aktüeryal risk, faydaların beklenenden daha düşük seviyede gerçekleşmesi ihtimali 
olup; yatırım riski, beklenen faydaları karşılamakta yetersiz kalan varlıklara yatırım yapılması 
ihtimali olarak tanımlanmaktadır [11]. 

Standart’ta belirtilen tanımlanmış katkı planları haricinde kalan bir diğer plan türü ise, 
tanımlanmış fayda planları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanımlanmış fayda planlarına ilişkin 
ayrıntılı açıklamalara üçüncü bölümde yer verilecektir.

II.2. Gerçeğe Uygun Değer Esasına İlişkin Genel Bilgiler

Bir varlık veya yükümlülüğün parasal tutarına “değer”, değerin tespit edilmesinde esas alı-
nan fiyata “değerleme ölçüsü”, varlık veya yükümlülüğün değerininin belirlenmesi işleminin 
bütününe ise “değerleme” denmektedir. Değerleme sürecinde varlık veya yükümlülüklerin pa-
rasal tutarı belirlenirken, hangi değerleme ölçüsünün kullanılması gerektiğine ilişkin farklı 
düzenlemeler bulunmaktadır. Değerleme yapan işletmeler mevzuattan kaynaklanan yüküm-
lülüklerini yerine getirirken, muhasebe kavram ve standartlarının da gereğini yerine getirmiş 
olmaktadır. Mevzuat, muhasebe kavram ve standartları doğrultusunda yapılan değerleme işlemi 
sonucunda, alınacak kararlara dayanak oluşturacak bilgi de üretilmiş olmaktadır. Ayrıca, finan-
sal durum tablosu kalemlerinin ayrı ayrı değerleme işlemine tabi tutulması ve farklı finansal 
durum tablosu kalemleri için farklı değerleme ölçülerinin kullanılabilmesi ve bununla birlikte 
bazı finansal durum tablosu kalemleri için farklı zamanlarda (ilk kayıt, dönemsonu ve çıkış 
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tarihlerinde) farklı değerleme ölçülerinin kullanılması, değerleme işlemlerini son derece kar-
maşık bir süreç haline getirmektedir. Bu karmaşık süreç ile finansal durum tablosunun içeriği 
ve kar - zarar durumu arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple, değerleme işlemi 
muhasebenin gerçeğe uygun bilgi üretmesini sağlayan çok önemli bir işlemdir [12, 13].

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda ele alınan değerleme ölçülerin-
den biri de gerçeğe uygun değer ölçüsüdür. Gerçeğe uygun değer, Kavramsal Çerçeve’de Finan-
sal Tabloların Unsurlarının Ölçüm Esasları başlığı altında ele alınmıştır. Buna göre, finansal tab-
lolarda farklı derecelerde ve farklı bileşimlerde yararlanılan birkaç ölçüm esası bulunmaktadır. 
Söz konusu ölçüm esasları tarihi maliyet, cari maliyet, gerçekleşebilir değer ve bugünkü değeri 
içermektedir [14]. Kavramsal Çerçeve’de açıklanan bu ölçüm esaslarından tarihi maliyet hariç 
olmak üzere, geriye kalanların hepsi gerçeğe uygun değer kavramı altında yer almaktadır. Bu 
değerler, muhasebe teorileri arasında uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartla-
rından çok daha önce yerini almıştır [15].

Ülkeler, muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin gelişimlerine göre Anglo-Sakson 
ülkeleri (ABD, İngiltere ve Kanada gibi) ve Kıta Avrupa’sı (Avrupa ülkeleri ve Japonya) ülkeleri 
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Söz konusu iki grupta yer alan ülkeler kıyaslandığında 
muhasebe uygulamaları ve düzenlemeleri açısından Anglo-Sakson ülkelerinin daha gelişmiş ol-
duğu sonucuna varılmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak Uluslararası Muhasebe ve Finan-
sal Raporlama Standartları uygulamalarının Anglo-Sakson ülkelerinin muhasebe düzenlerine 
uygun olduğu görülmekte olup, gerçeğe uygun değer yaklaşımının da öncelikle Anglo-Sakson 
ülkelerinde ortaya çıktığı bilinmektedir [16].

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan 
bir işlemde bir varlığın satışında elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak 
tanımlanmaktadır. Bu fiyat, işletmeyi esas alan bir değerleme ölçüsü olmayıp, piyasayı esas alan 
bir değerleme ölçüsü olarak nitelendirilmektedir. Kimi varlık ve borçlar için gözlemlenebilir 
piyasa işlemleri veya bilgileri mevcut olabilmektedir. Ayrıca, diğer varlık ve borçlar için benzer 
işlemler veya bilgiler mevcut olmayabilir. Fakat gerçeğe uygun değer ölçümüyle, mevcut piyasa 
koşullarında piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik 
olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesi amaçlanmakta olup, bu 
amaç her iki durumda da aynıdır. Yani, varlığı elinde bulunduran veya borçlu konumda olan 
piyasa katılımcısı açısından gerçeğe uygun değer, ölçüm tarihindeki çıkış fiyatı olarak da ta-
nımlanmaktadır [17].

Bilindiği üzere, hukukta bir normlar hiyerarşisi vardır ve bu hiyerarşinin en tepesinde ana-
yasa bulunmaktadır. Hukukta yer alan düzenlemelerin tamamının anayasaya uygun olması ge-
rekmektedir. Eğer muhasebede de hukuktakine benzer bir hiyerarşi olduğu ileri sürülecekse, bu 
hiyerarşinin de en tepesinde muhasebenin temel kavramları yer alacaktır. Muhasebenin temel 
kavramları, tartışma götürmeyen açıklamalar veya önermeler olmalarının yanı sıra, muhase-
be uygulamalarında karşılaşılan bir sorunu çözüme ulaştırmak için dikkate alınacak ilkelerin 
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belirlenmesinde ve belirlenen ilkelerin daha da geliştirilmesinde önemli rol oynayan görüşleri 
yansıtmakta olup, genel olarak kabul edilen kavramlardan oluşmaktadır. Muhasebenin temel 
kavramlarından biri olan ihtiyatlılık kavramı uyarınca, işletmelerin temkinli davranmak sure-
tiyle olası gider ve zararları için karşılık ayırması, fakat olası gelir ve karları içinse, söz konu-
su gelir ve karların gerçekleşme dönemlerine kadar hiçbir işlem yapmamaları gerekmektedir. 
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nı benimseyen sermaye piyasası 
gelişmiş olan ülkeler muhasebe yapılarında ihtiyatlılık kavramına aykırılık teşkil eden gerçeğe 
uygun değer yaklaşımını benimsemektedir. Çünkü, gerçeğe uygun değer yaklaşımı işletmenin 
gelecekteki muhtemel gelir ve kazançlarını da hesaba katmayı gerektirmektedir.

Muhasebenin temel kavramları ile olan uyuşmazlığına rağmen, gerçeğe uygun değer yakla-
şımının benimsenmesinin sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilmektedir [16]:

Cari ekonomik koşulları yansıtan fiyatlara dayalı bilgilerin sunulması,

Ekonomik koşullar değiştiğinde, fiyat değişimlerinden kaynaklanan kazanç ve kayıpla-
rın kayda  alınması,

Karşılaştırılabilirlik,

İhtiyaca uygunluk,

Kayda alınabilirlik,

Aktif yönetime yönelik avantaj sağlanması ve

Performansın daha etkin bir şekilde ölçülmesi.

III. TMS 19’A GÖRE TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARININ TANIMI, ÖNEMİ 
VE TMS 19 ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Çalışmanın TMS 19’a ilişkin genel bilgilerin verildiği kısmında (II.1 nolu başlıkta yer alan 
kısmında), iş ilişkisi sonrasında sağlanan faydaların, işletmenin söz konusu yükümlülüklerini 
işletme dışı kaynaklarla veya işletme içi kaynaklarla karşılayabilme durumuna göre tanımlan-
mış katkı planları ve tanımlanmış fayda planları olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilmiş olup, 
tanımlanmış katkı planlarına ilişkin hususlara değinilmiştir. Bu bölümde ise, bir diğer plan türü 
olan tanımlanmış fayda planlarına ilişkin hususlara yer verilecektir.

III.1. TMS 19’a Göre Tanımlanmış Fayda Planlarının Tanımı ve Önemi

Tanımlanmış fayda planları, katkı planları haricindeki, iş ilişkisi sonrasında fayda sağlayan 
planlar olarak tanımlanmaktadır [5]. Söz konusu planlar, elde edilecek faydanın daha önce-
den belli matematiksel formüllerle tespit edilmiş olan ve değişken işveren katkılarının söz 
konusu olduğu planlar olarak nitelendirilmektedir [10]. Bu planlarda yükümlülük, işletmeler 



401

Öneri • Cilt 12, Sayı 45, Ocak 2016, ss. 393-410

tarafından işletme dışı kaynaklarla veya işletme içi kaynaklarla finanse edilebilmektedir. Eğer 
işletme, işletmenin dışındaki bir emeklilik kurumuna katkı payı ödeyerek muhtemel yükün 
riskinden kurtulmak şeklinde bir yol izlemekteyse, yükümlülüklerin işletme dışından karşı-
lanmakta olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Eğer işletme, kendi içinde ileride doğacak 
riskleri karşılamak amacıyla kullanılacak fonlar veya mal varlıkları biriktirmek şeklinde bir 
yol izlemekteyse, yükümlülüklerin işletme içinden karşılandığı sonucuna ulaşılması gerek-
mektedir [7].

Tanımlanmış fayda planlarında, tanımlanmış katkı planlarının aksine, aktüeryal riski ve ya-
tırım riskini işletme üstlenmektedir. Çünkü bu tür planlarda işletmenin sorumluluğu, yalnızca 
plana yaptığı katkı ile sınırlı değildir. İşletmenin, çalışma dönemi sonrasında çalışanlara yerine 
getirmeyi taahhüt ettiği faydaların tümüne katlanması gerekmektedir. Bu nedenle, işletmenin 
sadece katkı payı ödemeyle ilgili bir yükümlülüğü bulunmayıp, katkıların getirisini ve hatta 
önceki uygulamaları nedeniyle işletme politikası haline gelmiş olan faydaları da garanti etmesi 
gerekmektedir. Söz gelimi işletme, önceki dönemlerde enflasyonun gelecek faydalar üzerinde 
meydana getirdiği aşınmayı engellemek için yaptığı düzeltmeleri, bütün çalışanlarını kapsaya-
cak şekilde yapmalıdır [18, 10].

Tanımlanmış fayda planlarında, emeklilik dönemine giren çalışanlar hizmet süresi ve ücrete 
dayanan bir fayda elde etmektedir. Bu kapsamda ele alınan ücret genellikle son yılda kazanılan 
ücret veya son birkaç yılda (genellikle üç yılda) kazanılan ücretlerin ortalaması olarak hesap-
lanmaktadır. Tanımlanmış fayda planlarının, işletmenin yükümlülüğünü karşılamak amacıyla 
katkıda bulunduğu fonlar üzerinde ileride meydana gelme olasılığı olan olayların etkilerinin 
tespit edilmesi için, düzenli olarak aktüeryal değerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu 
aktüeryal değerlemenin nitelikli aktüerler tarafından yapılması gerekmektedir. İşletmenin ça-
lışanlara yönelik gelecekte ödeyeceği faydalar nedeniyle üstleneceği yükümlülük birçok değiş-
kenden etkileneceğinden, tanımlanmış fayda planlarının işletmeye maliyeti kesin bir şekilde 
tespit edilememektedir [9].

III.2. Tanımlanmış Fayda Planlarının TMS 19 Çerçevesinde 
Muhasebeleştirilmesi

Tanımlanmış fayda planlarının TMS 19 çerçevesinde muhasebeleştirilmesi, söz konusu 
faydalara ilişkin yükümlülük ve giderlerin ölçülmesini gerektirmektedir. Tanımlanmış fayda 
planlarının muhasebeleştirilmesi tanımlanmış katkı planlarının muhasebeleştirilmesinden 
daha karmaşık bir süreçtir; çünkü tanımlanmış fayda planlarında işveren sorumluluğu, cari 
dönemde yapılması gereken katkı tutarı ile faydaların ödenmesi esnasında yetersiz kalan tu-
tarları içermektedir. Bununla birlikte, tanımlanmış fayda planlarına ilişkin borç ve giderlerin 
ölçümlenmesi işlemi aktüeryal varsayımlar yapmayı gerektirmekte olup, bunun sonucunda da 
bir aktüeryal kazanç veya kayıp oluşması ihtimali bulunmaktadır [19, 6].
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Ayrıca, Türkiye’deki uygulama örneği olarak, tanımlanmış fayda planlarının kıdem tazminatı 
uygulaması ile benzeştiği görülmektedir. Kıdem tazminatı, işletmede çalışan personele verilen 
yasal haklardan biri olup, bir işyerinde asgari bir yıl çalışmış olan işçinin iş sözleşmesinin yasada 
belirtilen durumlardan birine bağlı olarak sona ermesi durumunda işveren tarafından işçiye 
ödenmesi gereken tutarı ifade etmektedir [20]. TMS 19 açısından bakıldığında, kıdem tazminatı 
karşılığı ayrılması ve ödenmesi yükümlülüğünün meydana gelmesi iş sözleşmesinin sona erdiril-
mesi sebebiyle değil, İş Kanunu kapsamında tazminata hak sağlayan şekillerde iş sözleşmesinin 
sona ermesi nedeniyle meydana gelen bir fayda olarak nitelendirilmektedir. Sonuç olarak, Tür-
kiye’deki mevcut uygulama değerlendirildiğinde, kıdem tazminatının başka bir kuruma yansıtıl-
ması mümkün olmadığından, Standart’ta konu edilen tanımlanmış katkı planları ve tanımlanmış 
fayda planlarından tanımlanmış fayda planlarına uygun olduğu anlaşılmaktadır [21].

Daha önce de belirtildiği üzere bu Standart, tanımlanmış fayda planlarına ilişkin gider ve 
yükümlülüklerin değerlenmesi esnasında aktüeryal varsayımların yapılmasını gerektirmekte 
olup, bu plan faydalarının çalışanların hizmet sundukları dönemin çok daha sonrasında ger-
çekleşecek olması sebebiyle işletmenin yükümlülüklerinin iskonto edilerek ölçülmesini gerek-
tirmektedir. Ayrıca bir işletmenin oluşturduğu bir fayda planı kapsamında kıdem tazminatı, 
çalışanının emekli olacağı tarih itibariyle elde edeceği ücretin çalıştığı süre (yıl) ile çarpılması 
suretiyle hesaplanmaktadır.

Örneğin, Safiye Özçelik isimli işletme çalışanının 01.01.2010 tarihinde işe girdiği ve 2040 
yılına kadar çalışacağı, çalışanın en son aldığı ücretin 2.000 TL olduğu, ücrette meydana gelecek 
artışın her yıl enflasyon oranında gerçekleşeceği ve işletmenin faaliyette bulunduğu sektördeki 
uzun vadeli tahvillerin faiz oranının %10 olarak kabul edildiği varsayıldığında, TMS 19 kapsa-
mında kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanacaktır [10]:

İşe Giriş (Başlama) Tarihi 01.01.2010

Emekli Olunacak Tarih (Varsayılan) 01.01.2040

Çalışılması Öngörülen Yıl Sayısı 30 (A)

Kıdem Tazminatının HesaplandığıBilanço Tarihi 31.12.2014

Cari Yıl Ücreti 2.000 TL (B)

Emekliliğe Kalan Süre (Yıl) 26 (C)

Tahmini Enflasyon Oranı %5

Tahmini Ücret Artış Oranı %5 (D)

Faiz Oranı %10 (E)

Kıdem Tazminatına Esas Ücret 6.773 TL (F) = B X (1 + D)(C - 1)

Emeklilikteki Kıdem Tazminatı 203.190 TL (G) = (F) X (A)

İskonto Oranı 0,0839 (H) = 1 / (1 + E)C

İndirgenmiş Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü 17.048 TL (I) = (G) X (H)
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Standart’a göre, işletmenin 31.12.2014 tarihi itibariyle çalışanı Safiye Özçelik için toplam 
17.048 TL karşılık ayırmış olması gerekmektedir. İşletme tarafından 31.12.2013 itibariyle söz 
konusu çalışan için 13.000 TL tutarında karşılık ayrılmış olduğu kabul edilirse, 31.12.2014 tarihi 
itibariyle işletmenin karşılık ile ilgili hesaplara 4.048 TL kaydetmesi gerekecektir. Bu duruma 
ilişkin olarak, işletmenin 31.12.2014 tarihi itibariyle yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdaki 
gibi olacaktır:

 
31/12/2014

 

   

İLGİLİ GİDER HESABI 4.048

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 4.048

Kıdem tazminatı karşılığı nedeniyle

 
/

   

Bu yevmiye kaydının sonucunda işletmenin hem finansal durum tablosu hem de kar veya 
zarar ve diğer kapsamlı gelirler tablosu etkilenecektir. İşletmenin borçları kıdem tazminatı kar-
şılığı tutarı olan 4.048 TL kadar artacaktır. Aynı zamanda, işletmenin giderlerinde de bir artış 
meydana gelecek olup, dönemsonu itibariyle elde edilecek olan kar tutarında azalma olacaktır.

Standart’ta tanımlanmış fayda planlarının hesaplanmasında izlenmesi gereken aşamalar 
sırasıyla şu şekilde verilmiştir [5]:

Çalışanların cari dönemde veya önceki dönemlerde sağlamış oldukları hizmete karşılık 
kazandıkları getirinin güvenilir olarak tahmin edilebilmesi amacıyla aktüeryal teknik-
lerin kullanılması,

Tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değeri ile cari hizmet maliyetinin be-
lirlenmesi amacıyla, ilgili faydaların öngörülen yükümlülük yönteminin kullanılması 
suretiyle iskonto edilmesi,

Plan varlıklarının gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesi,

Aktüeryal kazanç ve kayıplara ilişkin toplam tutarların ve muhasebeleştirilecek aktüeryal 
kazanç ve kayıp tutarlarının tespit edilmesi,

Planla ilgili bir yenilik veya değişiklik olması durumunda, ortaya çıkan geçmiş hizmet 
maliyetlerinin tespit edilmesi ve

Planın sona ermesi veya kapsamının daraltılması durumunda, ortaya çıkan kazanç ve 
kayıpların tespit edilmesi.

Tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değerinin hesaplanmasında, ilgili cari hiz-
met maliyeti ve geçmiş hizmet maliyetinin belirlenmesinde işletmeler tarafından öngörülen 
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yükümlülük yönteminin veya diğer adıyla öngörülen birim kredi yönteminin kullanılması ge-
rekmektedir. Öngörülen yükümlülük yöntemi; her bir hizmet dönemini, fayda hakkını bir birim 
daha fazla arttıran unsurlar olarak ele alan ve nihai yükümlülüğü oluşturmak için her birimi ayrı 
bir biçimde ölçmeyi gerektiren bir yöntemdir. Bu yönteme göre, cari dönem hizmet maliyetini tes-
pit edebilmek adına faydanın cari dönemle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tanımlanmış 
fayda yükümlülüklerinin bugünkü değerinin hesaplanabilmesi için de faydanın cari dönemle bir-
likte önceki dönemlerle ilişkilendirilmesi ve işletmenin söz konusu faydayı, iş ilişkisi sonrasında 
sağlanan faydalarla ilgili yükümlülüğün oluştuğu dönemlerle ilişkilendirmesi gerekmektedir [5].

Tanımlanmış fayda planı kapsamında yer alan unsurların bir kısmı finansal durum tab-
losunda, bir kısmı da kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirler tablosunda raporlanmaktadır. 
Buna göre tanımlanmış fayda planları kapsamında finansal durum tablosunda raporlanması 
gereken unsurlar Tanımlanmış Fayda Borcu veya Varlığı, Tanımlanmış Fayda Yükümlülüğü 
ile Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar şeklinde sıralanmaktadır. Tanımlanmış fayda planları kap-
samında kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirler tablosunda raporlanması gereken unsurlar 
ise Cari Hizmet Maliyeti, Faiz Maliyeti, Plan Varlıklarının Beklenen Yatırım Getirisi, Aktüeryal 
Kazanç ve Kayıplar, Geçmiş Hizmet Maliyeti ile Plana Yönelik İlavelerin ve Eksiltmelerin Etkisi 
şeklinde sıralanmaktadır [18].

Dikkat edilecek olursa, aktüeryal kazanç ve kayıplar hem finansal durum tablosunda hem 
de kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirler tablosunda raporlanacak unsurlar arasında gösteril-
miştir. Eğer bir işletme aktüeryal kazanç ve kayıplarını finansal durum tablosunda raporlamaya 
ilişkin bir muhasebe politikası uyguluyorsa, o zaman bunlara ilişkin tutarların finansal durum 
tablosunda raporlanması gerekmektedir. Aynı şekilde, eğer bir işletme aktüeryal kazanç ve 
kayıplarını kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirler tablosunda raporlamaya ilişkin bir muha-
sebe politikası uyguluyorsa, o zaman bunlara ilişkin tutarların kar veya zarar ve diğer kapsamlı 
gelirler tablosunda raporlanması gerekmektedir.

Tanımlanmış fayda planları kapsamında yer alan aktüeryal kazanç ve kayıplar, tanımlanmış 
fayda yükümlülüğünün bugünkü değerinde meydana gelen değişmelerden veya plan varlık-
larının piyasa değerindeki değişmelerden ötürü ortaya çıkmaktadır [9]. Ülkemizdeki kıdem 
tazminatı uygulamasına benzerlik gösteren tanımlanmış fayda planları, içerisinde aktüeryal 
kazanç ve kayıpları barındırmaktadır. Kıdem tazminatı kapsamı itibariyle aktüeryal kazanç ve 
kayıplar, kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılan aktüeryal varsayımlardaki değişikliklerin 
etkisi olarak tanımlanmaktadır [11]. 

Aktüeryal kazanç ve kayıpların ortaya çıkmasına neden olan unsurlar genel olarak şu şe-
kilde sıralanabilmektedir [9]:

Çalışan değişim oranının beklenmedik derecede düşük veya yüksek olması,

İskonto oranındaki değişmelerin etkisi ve 

Plan varlıklarının beklenen getirisi ile gerçek getirisi arasındaki farklar.
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IV. TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARININ TMS 19 ÇERÇEVESİNDE 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI İKTİSADİ SONUÇLAR

Tanımlanmış fayda planları, TMS 19’un yayımlandığı 2006 yılı itibariyle Türkiye’nin günde-
mine gelmiş bir konudur. Halbuki, özellikle 2006 yılı öncesinden beri Türk muhasebe literatü-
ründe kıdem tazminatı karşılığı olarak bilinen uygulama Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi veya 
kimi büyük işletmelerce hesaplanmakta ve finansal tablolarında raporlanmaktadır. 

Standart’a göre, tanımlanmış fayda planları kapsamında sağlanan faydalar (kıdem tazminatı 
karşılıkları), daha önce de vurgulandığı üzere, bir gerçeğe uygun değer ölçüsü olarak, net bu-
günkü değerleri ile değerlenmekte ve finansal durum tablosuna yansıtılmaktadır. Bu bağlamda, 
çalışanın gelecekte ayrılacağı tarihte hak edeceği kıdem tazminatının bugün itibariyle kazanıl-
mış olan bölümünün net bugünkü değeri hesaplanmaktadır. Net bugünkü değerin hesaplan-
masında esas alınacak iskonto oranı, bilanço tarihindeki yüksek kaliteli kurumsal senetlerin 
getirileri, bunun mümkün olmadığı ülkelerde ise devlet tahvillerinin piyasa getirileri göz önüne 
alınarak belirlenmektedir. Halen ülkemizdeki uygulamada kıdem tazminatı karşılıkları, çalışan 
bugün işten ayrılsa kendisine ne kadar kıdem tazminatı ödenir varsayımına göre tespit edil-
mektedir. Genellikle, Standart’a göre hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı ülkemizdeki klasik 
uygulamaya göre daha düşük çıkmaktadır. Plan kapsamında sağlanacak faydaların, bilanço ta-
rihindeki bugünkü değerine indirgenmesiyle tanımlanmış fayda borcu tespit edilmektedir [22]. 

Ülkemizde, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları haricinde de çeşitli mu-
hasebe düzenlemeleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de Vergi Usul Kanunu uygulamalarıdır. 
Vergi Usul Kanunu, muhasebe uygulamalarında Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama 
Standartları’na tabi olmayan işletmelerin uyması gereken kuralları içeren vergi esaslı bir kanun 
olma özelliği taşımaktadır. Bu Kanun, aynı zamanda Standart’lar ile kıyaslandığında kimi du-
rumlarda aynı muhasebe uygulamalarına ilişkin farklı hükümler içeren bir kanundur. Örneğin; 
TMS 19’a göre, kıdem tazminatı karşılıklarının gerçeğe uygun değerlerine göre muhasebe-
leştirilmesi gerekirken, Vergi Usul Kanunu’na göre mukayyet değer ile muhasebeleştirilmesi 
gerekmektedir. Mukayyet değer, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan temel değerleme ölçülerinden 
bir tanesi olarak yer almakta olup, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap 
değeri olarak tanımlanmaktadır. Aynı Kanun’da karşılık tanımına da yer verilmiştir. Bu tanıma 
göre, karşılıklar gerçekleşen veya gerçekleşmesi beklenen, fakat tutarı net bir şekilde belirlene-
meyen ve işletme için bir borç niteliğinde olan, belli zararları karşılamak için hesaben ayrılan 
tutarlar karşılık olarak nitelendirilmekte olup, karşılıkların mukayyet değerleriyle pasifleştiril-
mek suretiyle değerlenmesi gerekmektedir [23].

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mukayyet değer ölçüsü, TMS 19’daki değerleme ölçüsü ile 
kıyaslandığında kesin bir tutarı ifade etmektedir. Kıdem tazminatının Standart’a göre değerlen-
mesi halinde, çalışanın gelecek hizmet süresi ile hizmet akdinin tamamlandığı tarihteki kıdem 
tazminatına esas ücret tahmininin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan tahmine dayalı 
olarak ödenmesi beklenen kıdem tazminatı, belirli bir iskonto oranı ile bilanço tarihindeki 
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bugünkü değerine indirgenir. Buna karşın Vergi Usul Kanunu’ndaki mukayyet değer ölçüsünde 
kıdem tazminatı hesaplanırken, bilanço tarihi itibariyle geçmiş hizmet yılı ile bilanço tarihin-
deki kıdem tazminatına esas ücret tutarı dikkate alınmaktadır [20].

 Muhasebe, bir işletmenin ekonomik faaliyetleri hakkında veri sağlamaktadır. Dolayısıy-
la, muhasebenin iktisat bilimine olan katkısı, teorik olmaktan ziyade veri sağlama şeklinde 
olmaktadır. Örneğin, ulusal gelir hesaplamaları büyük ölçüde işletmelerin yayınladıkları fi-
nansal tabloları esas almaktadır. Bunun haricinde, muhasebe ekonomik dünya ve ekonominin 
işleyişine ilişkin uygulamalara daha alt basamaklarda hakim olduğundan, ekonomistlere ya-
pacakları analizlerde kuracakları modellere ilişkin uygun varsayımları oluşturmada yardımcı 
olmaktadır [24]. 

Muhasebe ile iktisat birbiriyle etkileşim halinde olan iki farklı bilim dalı olduğundan, 
iktisatta meydana gelen bir değişiklik muhasebede çeşitli etkiler ortaya çıkarabilmektedir.  
Benzer şekilde, muhasebe uygulamalarında meydana gelen değişiklikler de bir şekilde ik-
tisat bilimini yakından ilgilendirmekte olup, mikro ve makro düzeyde belirli etkiler ortaya 
çıkarabilmektedir. Örneğin, mukayyet değerin yerine gerçeğe uygun değerin kullanılmasıyla, 
muhasebe uygulamalarında bir değişiklik meydana gelmektedir. Daha önceden benimsenmiş 
olan değerleme ölçeğinin değiştirilmesi ve başka bir değerleme ölçeğinin benimsenmesi çe-
şitli iktisadi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu iktisadi sonuçlarla, çeşitli değerleme 
ölçülerinin kullanılmasıyla oluşan finansal tablo ve muhasebe raporlarının işletme, devlet, 
odalar, sendikalar, yatırımcılar ve kreditörlerin karar verme davranışı üzerindeki etkisi ifade 
edilmektedir [25].

Bugüne kadar muhasebe standartlarını esas alarak yapılan birçok çalışmada, gönüllü veya 
zorunlu olarak muhasebe uygulamalarında yapılan değişikliklerin işletmelerin değerini ve hatta 
yöneticilerin, denetçilerin, düzenleyici kurumlar ile yatırımcıların refahını etkilediği ortaya 
konulmuştur. Yani, yeni bir muhasebe standardının sonuçları yalnızca muhasebenin sınırları 
içinde kalarak finansal tabloları etkilemekle kalmadığı sonucuna varılmaktadır [26, 27, 28]. 
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’na tabi olan işletmelerin, yeni ya-
yımlanmış bir standarda uyabilmek için kendi davranışını düzenlemesi veya iktisadi kararla-
rında değişikliğe gitmesi gerekmektedir. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere üzerine 
yapılan birçok araştırmaya göre, raporlanmış olan özkaynak tutarını ve dolayısıyla borç oranını 
değiştirme potansiyeline sahip olan standartlardan birinin çalışanlara sağlanan faydalar ve 
emeklilik planları ile ilgili standartlar olduğu tespit edilmiştir [26, 29].

 Tanımlanmış fayda planlarının muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer esasının be-
nimsenmesinin ortaya çıkardığı iktisadi etkiler; mikro iktisadi etkiler ve makro iktisadi etkiler 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mikro iktisadi etkilerle, tek firma üzerine olan iktisadi etkiler 
ifade edilmektedir. Çünkü mikro iktisat, toplulaştırma yapmadan, tek tüketicinin ve tek firma-
nın nasıl karar aldığı ve tek firma ile bu tek firmanın ürettiği malı satın alan bir grup tüketici-
nin piyasada birbirlerinin kararlarını nasıl etkiledikleri üzerinde durmaktadır. Makro iktisadi 
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etkilerle ise, genel ülke ekonomisi üzerine olan iktisadi etkiler kastedilmektedir. Çünkü makro 
iktisat; ekonomideki tüm tüketiciler ve tüm firmaların sırasıyla hanehalkı sektörü ve iş alemi 
sektörü adı altında toplulaştırılması suretiyle nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerinin 
davranışlarını nasıl etkiledikleri üzerinde durmaktadır [30]. 

TMS 19 Standardı gereğince, tanımlanmış fayda planlarının muhasebeleştirilmesinde 
gerçeğe uygun değer esasının kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek mikro iktisadi etkilerin 
başında, tanımlanmış fayda planlarının gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleş-
tirilmesi nedeniyle işletmenin finansal durum tablosunda ortaya çıkan fiyat dalgalanması 
gelmektedir. Bu fiyat dalgalanması, işletmeler açısından çalışanlarına ödemesi gereken yü-
kümlülüklerin sürekli bir şekilde değişmesi tehlikesi yaratmaktadır. Bu durum da işletmele-
rin kendi kurumsal stratejileri ve yatırım planları açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. 
Ayrıca, TMS 19 kapsamında tanımlanmış fayda planlarına ilişkin olarak ortaya çıkan aktü-
eryal kazanç ve kayıpların, işletmenin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirler tablosunda 
bulunan diğer kapsamlı gelirler kısmında raporlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, gerçeğe 
uygun değer esasıyla brlikte fiyat dalgalanması kapsamlı gelir tablosuna da aktarılmış ol-
maktadır [31].  Ancak bu durumun, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirler tablosundaki 
kar ya da zarar tutarıyla daha fazla ilgilenen işletmeler açısından çok önemli görülmediği 
varsayılmaktadır [32]. 

TMS 19 Standardı gereğince, tanımlanmış fayda planlarının muhasebeleştirilmesinde gerçe-
ğe uygun değer esasının kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek makro iktisadi etki ise, tanımlanmış 
fayda planlarının hesaplanmasında iskonto oranının kullanılmasından ötürü ortaya çıkmakta-
dır. Bu durum, plana ilişkin tutarların sermaye piyasalarında meydana gelen değişimlere açık 
olduğunu göstermektedir. Çünkü, Türkiye’de kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanmasında 
esas alınacak olan iskonto oranı, çalışanın emekliliğine kalan yıl sayısı ile sektördeki uzun va-
deli tahvillerin faiz oranına bağlıdır. Dolayısıyla, uzun vadeli tahvillerin faiz oranında meydana 
gelecek değişimler, işletmenin çalışanlarına ödeyeceği kıdem tazminatı tutarını da doğrudan 
etkileyecektir. Örneğin, işletmenin çalışanlarına olan yükümlülüğü, iskonto oranı azaldıkça 
azalacak veya iskonto oranı arttıkça artacaktır. İskonto oranı ile uzun vadeli tahvillerin faiz 
oranı arasındaki ters orantılı ilişki göz önünde bulundurulduğunda, uzun vadeli tahvillerin 
faiz oranında azalma meydana gelmesi halinde, iskonto oranı artacak ve böylelikle işletmelerin 
üstlenmek zorunda kalacakları yükümlülük tutarının gerçeğe uygun değerinde (net bugünkü 
değerinde) artış meydana gelecektir. Bu durum esasında finansal açıdan daha güvenli olarak 
değerlendirilen uzun vadeli tahvillere olan talebi arttıracaktır. Yani, işletmenin tanımlanmış 
fayda planlarının oluşturulmasında özkaynağa dayalı yatırım araçlarından ziyade devlet tah-
villerin kullanımında artış meydana getirecektir. Bu talep artışı sonucunda tahvil getirilerinde 
azalma meydana gelecek ve böylelikle yükümlülüklerin bugünkü değerinin artması suretiyle 
bu yükümlülükleri karşılamaya yönelik borç enstürmanlarına daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. 
Bu durum, işletmenin portföy dağılımını da doğrudan etkileyecek sonuçlar yaratacaktır [33]. 
Bu da ulusal ekonomideki varlık dağılımını etkileyecektir. 
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V. SONUÇ

31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 
30.03.2006 tarih ve 26124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar Standardı, çalışanlara sağlanan faydaların nasıl muhasebeleştirileceği ve finansal tab-
lolarda ne şekilde açıklanacağı ile ilgili konuların ele alındığı bir muhasebe standardıdır. Bu 
Standart’a göre; çalışanların, işletmelere sundukları hizmetler karşılığında elde ettikleri faydala-
rın muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolara yansıtılması gerekmektedir. Çalışanlara iş ilişkisi 
sonrasında sağlanan faydalardan tanımlanmış fayda planları da bu Standart kapsamında ele 
alınması gereken bir unsurdur. Standart’a göre bu tür planlara ilişkin plan varlıklarının ve işlet-
me yükümlülüğünün hesaplanmasında gerçeğe uygun değer esasının benimsenmesi gerekmek-
tedir. Ayrıca bu tür planlara ilişkin yükümlülüklerin hesaplanmasında aktüeryal varsayımların 
yapılması ve öngörülen yükümlülük yönteminin kullanılması gerekmektedir. TMS 19’a göre, 
tanımlanmış fayda planlarına ilişkin elde edilen muhasebe sonuçlarının finansal durum tablosu 
ile kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılması gerekmektedir.

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı’nın bir gereği olarak tanımlanmış fayda 
planlarının ölçümü ve muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer esasının kullanılması, 
mikro ve makro iktisadi düzeyde birtakım etkiler ortaya çıkarmaktadır.

Mikro iktisadi açıdan bakıldığında, gerçeğe uygun değer esasının kullanılması, işletme ile 
ilgili tarafların kararlarını önemli düzeyde etkileyecektir. Çünkü gerçeğe uygun değer esası, 
piyasa fiyatlarını esas alan bir değerleme ölçüsü olup, işletmelerin finansal tablolarında dal-
galanmalara neden olmaktadır. Bu fiyat dalgalanmaları, işletmelerin finansal durumunu ve 
performans sonuçlarını finansal tablolar aracılığıyla gerçeğe uygun bir şekilde yansıtmasını 
engellemektedir. Tanımlanmış fayda planlarının gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçümü ile 
gerçek değerlerinden sapmalar meydana gelmekte ve söz konusu planlar finansal tablolarda 
olması gerekenden daha fazla veya daha düşük şekilde raporlanabilmektedir. Bu da, işletme-
nin finansal tablolarını esas alarak karar veren işletme ile ilgili tarafların iktisadi kararlarını 
etkileyecektir.

Makro iktisadi açıdan bakıldığında ise, tanımlanmış fayda planlarının ölçümünde gerçeğe 
uygun değer esasının kullanılması ulusal ekonomideki varlık dağılımını etkileyecektir. Tanım-
lanmış fayda planlarının hesaplanmasında bir iskonto oranı kullanılmaktadır. Bu iskonto oranı, 
uzun vadeli tahvillerin faiz oranları esas alınarak hesaplanmaktadır. Söz konusu iskonto oranına 
bağlı olarak tanımlanmış fayda planlarına ilişkin varlık ve yükümlülük tutarları da değişmek-
tedir. Örneğin, Türkiye’de kıdem tazminatı karşılığı tutarı devlet tahvilleri faiz oranının baz 
alınarak hesaplanması suretiyle bulunan bir iskonto oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Eğer, 
uzun vadeli tahvillerin faiz oranında bir artış meydana gelirse, işletmenin yükümlülüğü de ar-
tacaktır. Buna benzer bir risk durumunun meydana gelebilme olasılığının önüne geçmek için, 
işletmeler özkaynağa dayalı araçlar yerine daha az riskli uzun vadeli tahvillere yöneleceklerdir. 
Böylelikle, işletmelerin portföy yapısı değişecek ve varlık dağılımı etkilenecektir.  
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