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Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 
(KÜMİ FRS) Yayımlanmıştır.

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) 2022 
Sürümü hakkında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
20.12.2022 tarihli Kurul Kararı (Karar) 16/01/2023 tarihli ve 32075 mükerrer sayılı 
Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

KÜMİ FRS’nin amacı, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre bağımsız denetime tabi 
olmayıp ihtiyari olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını veya Büyük ve 
Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını uygulamayan, TTK’nın 64 
ilâ 88’inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin finansal tablolarının 
gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmektir.

KÜMİ FRS, 29/11/2022 tarihli ve 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” uyarınca 
bağımsız denetime tabi olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından aşağıdaki 
finansal tablolarda uygulanacaktır:

1) Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin 
Belirlenmesine Dair Karar kapsamı dışında olup diğer mevzuat uyarınca bağımsız 
denetime tabi olarak hazırlanan finansal tablolar,

2) Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya 
kuruluşlarca talep edilen denetimden geçmiş veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan standartlara atıf yapılarak 
hazırlanması istenen finansal tablolar.

Bu sayılanların dışındaki küçük ve mikro işletmeler TTK uyarınca hazırlayacakları 
finansal tablolarda KÜMİ FRS’yi ihtiyari olarak uygulamayı tercih edebilirler.

KÜMİ FRS 2022 Sürümü hakkında Kurul Kararı’nın 5’inci maddesine göre; KÜMİ 
FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini 
aşan gerçek ve tüzel kişi tacirler müteakip raporlama döneminde küçük işletme 
olarak değerlendirilir:

a) Aktif toplamı 3.5 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 7 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü.

Bu ölçütleri sağlamayan gerçek ve tüzel kişi tacirler bu Karar uyarınca mikro işletme 
olarak değerlendirilir.
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KÜMİ FRS, 1/1/2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KÜMİ FRS 2022 Sürümü hakkında Kurul Kararı’na ve KÜMİ FRS 2022 sürümüne 
buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
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