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1.1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE METN‹N‹N AMACI
• Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’na gelecekte yeni standartlar›n
haz›rlanmas›nda ve mevcut standartlarda yap›lacak de¤iflikliklerde
k›lavuzluk etmek.
• Alternatif muhasebe uygulamalar›n›n say›s›n› azaltarak harmonizasyonun sa¤lanmas›nda kurul üyelerine yard›mc› olmak.
• Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun TFRS’nin “ulusal muhasebe
standartlar›n›n haz›rlanmas›nda” yard›mc› olmak.
• Finansal tablo haz›rlay›c›lar›na, Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar›’n›n TFRS’nin uygulanmas›nda yard›mc› olmak.
• Denetçilere, finansal tablolar›n TFRS’ye göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤› hakk›nda görüfl belirtmelerinde yard›mc› olmak.
• Finansal tablo kullan›c›lar›na, TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar› yorumlamalar›nda yard›mc› olmak.
• Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun (TFRS’nin) oluflturulmas›ndaki genel yaklafl›m› hakk›nda ilgi duyanlara bilgi sunmak.
1.2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE METN‹N‹N KAPSAMI
Kavramsal çerçeve metni kapsam›nda aç›klanan hususlar afla¤›daki
gibidir:
• Finansal tablolar›n amac›n›n aç›klanmas›,
• Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararl›l›¤›n› belirleyen niteliksel özelliklerin neler oldu¤unun aç›klanmas›,
• Finansal tablo unsurlar›n›n, tan›m›, finansal tablolara dahil edilmesi
(tan›nma – muhasebelefltirilme) ve ölçülmesi ile ilgili genel prensiplerin
aç›klanmas›,
• Sermaye ve sermaye süreklili¤i kavramlar›n›n aç›klanmas›
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1.3. SORU VE CEVAPLARLA KAVRAMSAL ÇERÇEVE METN‹
1.3.1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE METN‹N‹N GENEL ÖZELL‹KLER‹
‹LE ‹LG‹L‹ SORULAR
1.3.1.1 “Kavramsal Çerçeve” nedir?
TFRS’nin iyi anlafl›labilmesi için öncelikli olarak okunmas› gerekli
metin olan “Kavramsal Çerçeve”, bir standart de¤ildir. Özellikle belli bir finansal tablo kalemi ile ilgili ölçme veya raporlama kurallar›na da
iflaret etmemektedir. Buna ra¤men söz konusu metin en az standartlar
kadar önemlidir. Çerçeve metnin iyi anlafl›lamamas› durumunda,
TFRS’nin do¤ru bir flekilde uygulanmas› güçtür.
1.3.1.2 “Kavramsal Çerçeve”nin ‹Y‹ ANLAfiILMASI neden ÇOK
ÖNEML‹D‹R?
TFRS’nin uygulanmas›ndan önce “Kavramsal Çerçeve” iyi anlafl›lmad›r. Çünkü TFRS’nin çeflitli finansal tablo kalemlerinin ölçülmesi ile ilgili olarak kural koyma flekli, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve tebli¤lerinin
kesin hükümlerinden farkl›d›r. TFRS kesin hükümler içermez, kural temelli de¤il, ilke temellidir. TFRS’de, finansal tablo kalemlerinin de¤erlemesinde, ço¤u durumda bu tablolar› haz›rlayanlar›n kendi yarg›lar›n›
kullanmalar›na müsaade edilmektedir.
Örnek:
VUK 333 No’lu genel tebli¤i ekinde verilen listeye göre bilgisayarlar için belirlenen ekonomik ömür (amortisman süresi) 4 y›ld›r. VUK hükümlerine göre finansal tablo haz›rlayanlar›n bu süreden farkl› bir süre seçme hakk› yoktur. Halbuki bir iflletme için
bir bilgisayardan ekonomik olarak fayda sa¤lanacak süre bundan daha k›sa bir süre de olabilir. Ancak VUK hükümleri uygulanmas› zorunlu hükümlerdir. Buna göre herhangi bir bilgisayar
edinildi¤inde, ekonomik ömrün 2 y›l oldu¤u gerçekçi bir flekilde
tahmin ediliyor olsa bile, VUK aç›s›ndan bu bilgi önemsizdir.
TFRS’ye göre finansal tablolar›n› haz›rlayan bir iflletmenin yöneticisi, e¤er ayn› türde bir bilgisayar›n ekonomik ömrünün gerçek12
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çi bir tahminle iki y›l oldu¤unu düflünüyorsa, dönemin amortisman
giderinin hesaplanmas›nda ve maddi duran varl›klar›n de¤erlemesinde bu süreyi esas almal›d›r. Bir baflka deyiflle TFRS (TMS 16:
Maddi Duran Varl›klar) duran varl›klar için kesin bir ekonomik
ömür’den bahsetmez. Bu konuda, iflletme yöneticilerinden (finansal
tablo haz›rlay›c›lar›ndan), kendi yarg›lar›na göre gerçekçi bir tahmin yapmalar› beklenmektedir.
Yukar›daki örnekte vurgulanan anlay›fl farkl›l›¤›, baflka pek çok ölçme
problemi için, daha karmafl›k bir hal almakta ve finansal tablo haz›rlay›c›s›n›n kendi öz yarg›s›n› DO⁄RU ve GÜVEN‹L‹R bir biçimde kullanmas›n›n
önemi ortaya ç›kmaktad›r. Finansal tablo haz›rlay›c›s›, finansal tablo kalemlerinin pek ço¤unun de¤erini tespit ederken baflvurmas› gereken tahminlerde ve/veya seçece¤i de¤erleme yöntemlerinde (bunlar›n tümüne muhasebe politikalar› denmektedir.) art›k “KARAR VER‹C‹” konumundad›r. Bir baflka deyiflle TFRS’ye göre finansal tablo haz›rlay›c›lar›n›n, VUK ile belirlenen
ekonomik ömür örne¤inde oldu¤u gibi önceden belirlenmifl uymalar› gereken zorunlu süreler bulunmamaktad›r. Buna göre duran varl›klarla ilgili
standart (TMS 16) kullan›labilecek yöntemleri s›ralamaktad›r ve ekonomik
ömrün gerçekçi tahmin edilmesinden bahsetmektedir. Bu tahminin do¤ru
bir flekilde yap›lmas› ancak ÇERÇEVE MET‹NDE BEL‹RT‹LEN TEMEL ‹LKELER‹N ‹Y‹ ANLAfiILMASI ‹LE MÜMKÜNDÜR.
1.3.1.3 “Kavramsal Çerçeve”, standartlarda belirtilen kurallar›n
üzerinde kurallar belirler mi?
Kavramsal Çerçeve Metni TFRS’nin üzerinde de¤ildir. Belirli bir standard›n hükümleri ile Kavramsal Çerçeve Metni aras›nda bir uyumsuzluk oldu¤unda, ilgili standart hükümleri geçerlidir. Herhangi bir standart ile düzenlenmemifl bir finansal olay söz konusu oldu¤unda, söz konusu olay›n finansal tablolara etkisinin belirlenmesinde Kavramsal Çerçeve Metnine baflvurulmas› gerekmektedir.
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1.3.2 F‹NANSAL TABLOLARIN KAPSAMI ‹LE ‹LG‹L‹ SORULAR
1.3.2.1 “TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar›n” kapsam›
nedir?
• Tam bir finansal tablolar seti Gelir Tablosu (Kâr Zarar Tablosu),
Bilanço, Nakit Ak›fl Tablosu ve bunlar›n aç›klay›c› notlar›ndan
oluflur.
• TFRS’ye göre haz›rlanm›fl bir finansal tablolar seti “genel amaçl›”
olarak haz›rlanm›fl say›l›r.
1.3.2.2 Genel amaçl› finansal tablolar›n bilgi vermesi amaçlanan
kifli ve kurulufllar hangileridir? (finansal tablo kullan›c›lar› kimlerdir?)
• Yat›r›mc›lar
• Çal›flanlar
• Borç verenler
• Tedarikçiler ve di¤er ticari alacakl›lar
• Müflteriler
• Devlet kurum ve kurulufllar›
• Kamuoyu
1.3.2.3 Finansal tablolar›n özellikle “genel amaçl›” olarak
nitelendirilmesinin nedeni nedir?
Yukar›da say›lan finansal tablo kullan›c›lar›, farkl› amaçlarla finansal tablolar› inceleme ihtiyac› duyarlar. Oysa Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, her finansal tablo kullan›c› grubunun ayr› ayr› bilgi ihtiyaçlar›n› tam olarak giderecek tek bir finansal tablolar seti haz›rlaman›n
olanaks›zl›¤›n› çerçeve metinde kabul eder. Bu nedenle farkl› kullan›c›
gruplar›n›n sadece “ortak” ihtiyaçlar›na yönelik haz›rlanacak bir finansal
tablolar seti “genel amaçl› finansal tablolar” olarak ele al›nmaktad›r.

14

1. Bölüm, Finansal Tablolar›n Haz›rlanmas› ve Sunulmas› ile ‹lgili Kavramsal Çerçeve

1.3.2.4 Finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunulmas› ile ilgili
sorumluluk kimdedir?
Finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunulmas› ile ilgili sorumluluk ‹fiLETME YÖNET‹M‹N‹ND‹R.
1.3.2.5 Finansal tablolar›n amac› nedir?
Finansal tablolar›n amac›, iflletmenin finansal durumu (finansal pozisyon), performans› ve finansal durumundaki de¤ifliklikler hakk›nda genifl bir
kullan›c› kitlesine alacaklar› ekonomik kararlarda faydal› olacak bilgiler
sunmakt›r. Bu amaçla haz›rlanan finansal tablolar farkl› özelliklerde pek
çok finansal tablo kullan›c›s›n›n ortak ihtiyac›n› giderir (genel amaçl› finansal tablolar).
1.3.2.6 Finansal tablolar kullan›c›lar›n alacaklar› ekonomik kararlarda ihtiyaç duyacaklar› tüm bilgileri sunar m›?
F‹NANSAL TABLOLAR kullan›c›lar›n alacaklar› ekonomik kararlarda
‹HT‹YAÇ DUYACAKLARI B‹LG‹LER‹N TAMAMINI SUNMAZLAR. Bu durumun iki temel nedeni vard›r:
a) Geçmiflteki olaylar ve bu olaylar›n sonuçlar› ile ilgili bilgi sunmalar›,
b) Finansal olmayan di¤er bilgileri içermemeleri.
1.3.3. F‹NANSAL TABLOLARIN TEMEL ‹LKELER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ SORULAR:
1.3.3.1. TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar›n dayand›¤›
temel varsay›mlar nelerdir?
1) Tahakkuk Esas›: Finansal olaylar gerçeklefltikleri anda nakit hareketi yaratmasalar da kaydedilirler. ‹flletmede gerçekleflen tüm finansal olaylar
ve sonuçlar› nakit hareketi yaratmam›fl olsalar dahi finansal tablolarda raporlan›rlar.
2) Süreklilik ‹lkesi: Finansal tablolar iflletmenin öngörülebilir bir gelecekte de faaliyetlerine devam edece¤i varsay›m›na dayanarak haz›rlan›rlar.
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1.3.3.2. TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar›n N‹TEL‹KSEL ÖZELL‹KLER‹ neler olmal›d›r?
1) Anlafl›l›r olma
2) ‹htiyaç duyulan bilgiyi sunma
• Önemlilik
3) Güvenilir olma
• Gerçe¤e uygun gösterim
• Özün önceli¤i
• Tarafs›zl›k
• ‹htiyatl›l›k
• Tam aç›klama
4) Karfl›laflt›r›labilir olma
1.3.3.3. TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar›n ANLAfiILIRLI⁄I ‹LE ‹FADE ED‹LMEK ‹STENEN NED‹R?
Anlafl›l›rl›k: Kavramsal Çerçeve Metninde finansal tablo kullan›c›lar›n›n yeterli seviyede iflletme ve ekonomik faaliyetler ile muhasebe bilgisine sahip oldu¤u varsay›lmaktad›r. Buna ra¤men finansal tablolar,
kullan›c›lar›n›n anlamakta güçlük çekece¤i karmafl›kl›kta haz›rlanamazlar.
Örnek
Yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›na göre (Sar›o¤lu, 2004),
Türkiye’de VUK ilgili tebli¤leri do¤rultusunda halen kullan›lan
tekdüzen hesap plan›nda yer alan “Sat›c›lar” ifadesi “Borç Hesaplar›” ifadesinden, “Al›c›lar” ifadesi ise “Alacak Hesaplar›” ifadesinden daha az anlafl›l›r olarak nitelenmifltir. Ayn› araflt›rman›n sonuçlar›na göre finansal tablo kullan›c›lar› özet finansal tablolar›
ayr›nt›l› finansal tablolardan daha anlafl›l›r olarak nitelemektedirler.
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Örnek
Yine bir önceki örnekte bahsi geçen araflt›rmaya göre (Sar›o¤lu, 2004)
Türkiye’de Sermaye Piyasas› Kurulu Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanan finansal tablolarda yer alan “Negatif fierefiye” kalemi, finansal tablolardaki tüm di¤er kalemler aras›nda en anlafl›lmaz kalem olarak belirlenmifltir.
Söz konusu kalem, sadece potansiyel yat›r›mc› konumundaki finansal tablo kullan›c›lar› için de¤il, günlük iflleri aras›nda bu tablolar› incelemek zorunlulu¤unda olan muhasebe ve finans bilgisine sahip tüm finansal tablo
kullan›c›lar› taraf›ndan da ayn› derecede anlafl›lmaz bulunmufltur. Söz konusu kalem 2004 y›l› sonuna dek yap›lan de¤iflikliklerle TFRS’ye göre haz›rlanan finansal tablolardan (anlafl›l›rl›¤› ile ilgili sorunlar d›fl›nda baflka gerekçelerle de) ç›kar›lm›flt›r.
1.3.3.4. TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar›n ‹HT‹YAÇ
DUYULAN B‹LG‹Y‹ SUNMASI ile ifade edilmek istenen nedir?
‹htiyaç duyulan bilgiyi sunma (‹htiyaca Uygunluk): Finansal tablolarda
sunulan bilginin faydal› olabilmesi için, kullan›c›lar›n ihtiyac›na uygun içerikte olmas› gereklidir. Kullan›c›lar finansal tablolar› kullanarak iflletmenin
geçmifli, bugünkü finansal durumu hakk›nda belirli bir görüfl ve gelece¤i
hakk›nda tahmin gelifltirebiliyorlarsa, o finansal tablolar›n ihtiyaca uygun
bilgi sundu¤u kabul edilir.
Örnek
Bir finansal tablonun ihtiyaca uygun bilgileri içermesi için dikkat edilmesi gerekli hususlardan biri, finansal tablolardaki varl›k ve
borçlar›n finansal analize imkân tan›yacak flekilde s›n›fland›r›larak
raporlanmas›d›r. Örne¤in, Varl›klar›n Dönen Varl›klar ve Duran
Varl›klar aras›nda s›n›fland›r›larak raporlanmas›, esas faaliyet konusu gelirlerle ilgili alacaklar›n di¤er alacaklardan ayr› olarak raporlanmas›, k›sa vadeli ve uzun vadeli borçlar›n do¤ru bir flekilde s›n›fland›r›larak raporlanmas›, kullan›c›lar›n iflletmenin finansal durumu hakk›nda belirli bir görüfl gelifltirmeleri için ihtiyaç duyacaklar› bilgiyi edinmelerine yard›mc› olur.
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Önemlilik: Verilmedi¤i ya da yanl›fl verildi¤i takdirde finansal tablo kullan›c›lar›n›n alacaklar› ekonomik kararlar› do¤rudan etkileyecek
bilgiler önemli say›l›r. Önemlilik kavram› iki unsurdan oluflmaktad›r. Birincisi tutar›n büyüklü¤üne göre önemli olma, di¤eri ise raporlanacak finansal tablo kaleminin niteli¤ine göre önemli olmas›d›r. Örne¤in bir ticaret iflletmesi y›l sonu itibariyle çok düflük de¤erde mal stokuna sahip
olsa bile (tutarsal olarak önemli olmayan bir de¤er) yine de stoklar› bilançoda varl›klar aras›nda ayr› olarak raporlamal›d›r. Çünkü stoklar bir
ticaret iflletmesi için nitelik olarak ayr›ca raporlanmas› finansal tablo kullan›c›lar› taraf›ndan talep edilen önemli bir varl›kt›r.
Örnek
Teoride peflin ödenmifl ve geçen zamana ba¤l› olarak gelecekte gidere dönüflecek harcamalar ile ilgili olarak günlük, saatlik ve
hatta dakikal›k hesaplamalar yap›larak gerçekten ilgili harcaman›n ne kadar›n›n gidere dönüfltü¤ü ve ne kadarl›k bir tutar›n gelecekte gidere dönüflmek üzere varl›k olarak raporlanmas› gerekti¤i belirtilmelidir. Ancak bu kadar hassas bir hesaplama ile yarat›lacak bilgi, ço¤u zaman bu hassasl›kta ölçüm yap›lmas›n› gerektirmeyecek bir önemdedir.
Örne¤in toplam 12.000 TL tutar›ndaki 12 ayl›k kira, bir defada sözleflme tarihi olan 10 Kas›m 2007 tarihinde ödendi¤inde Kas›m ve Aral›k aylar› için gerçekleflen kira gideri y›l sonuna dek geçen 45 gün için hesaplanabilir. Bu do¤ru bir hesaplamad›r. Ancak
iflletmeler böyle bir durumda genellikle Kas›m ve Aral›k aylar›n›n
tamam› için, yani ayl›k hesaplama yaparlar. Böylece ilgili kira gideri iki ay için gerçekleflmifl say›larak 2.000 TL olarak raporlan›r.
Ayn› flekilde y›l sonu bilançosunda peflin ödenmifl kira ile ilgili
varl›¤›n de¤eri de (gelecek aylara ait giderler) ayl›k olarak yap›larak 10.000 TL olarak raporlan›r.
Söz konusu hesaplaman›n ayl›k yerine günlük yap›lmas›n›n
getirece¤i ilave zaman kayb›n›n maliyeti, elde edilen bilginin günlük olmas›n›n finansal tablolar üzerindeki etkisinin ne kadar dü18
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flük oldu¤u düflünüldü¤ünde oldukça yüksektir. Tutarsal önemlilik,
iflletmenin büyüklü¤ü ile ilgili fikir verebilecek bir de¤erle karfl›laflt›rma yap›larak belirlenebilir. Bu iflletmenin y›l sonu itibariyle varl›klar› toplam›n›n 50.000.000 TL oldu¤u düflünüldü¤ünde, günlük yerine ayl›k hesaplama yapman›n finansal tablonun güvenilirli¤i üzerinde ne kadar önemsiz bir etkisi oldu¤u daha iyi görülebilir. Ayn›
örnek gelifltirilirse benzer bir finansal olay için günlük hesaplama
yapman›n ne kadar önemli hale gelebilece¤i de görülebilir. Buna göre yukar›da verilen peflin kira ödemesi örne¤inde, ödenen peflin kira
tutar›n›n bir y›l için 12.000 TL yerine 12.000.000 TL oldu¤unu varsayal›m. 50.000.000 TL varl›k toplam›na sahip bir iflletme için bu tutar›n ne kadar önemli oldu¤u aç›kt›r. Gerçekten de y›l sonuna kadar
gerçekleflen kira gideri için 45 günlük hesaplama yapmamak, finansal tablolar›n güvenilirli¤i üzerinde tutarsal olarak önemli bir etki
do¤uracakt›r. Böyle bir durumda detayl› günlük hesaplama yapman›n zaman olarak maliyetine katlanmak do¤ald›r.
1.3.3.5. TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar›n GÜVEN‹L‹R
OLMASI ile ifade edilmek istenen nedir?
Güvenilirlik: TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar›n güvenilir
oldu¤u kabul edilir. Finansal tablolarda aç›klanan bilgiler ihtiyaca uygun olsalar dahi güvenilir olmayabilirler. Finansal tablo kalemleri ile ilgili aç›klamalar do¤ru bir flekilde yap›lmal›d›r. Afla¤›daki ilkeler güvenilirlik ilkesi ile
birlikte de¤erlendirilirler:
• Gerçe¤e uygun gösterim
• Özün önceli¤i
• Tarafs›zl›k
• Tam aç›klama
Örnek
Bilanço tarihi itibariyle sahip olunan tüm varl›klar›n gerçek de¤erinin raporlanmas› arzu edilir. Ancak bu her zaman mümkün olmaz. Örne¤in, eldeki bir varl›kla benzer özelliklerde varl›klar›n el
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de¤ifltirdi¤i yerleflik bir piyasa bulunmad›¤›nda, belirli bir pazar
de¤erinden söz edilemez. Benzer özelliklerde bir varl›¤›n yak›n zamanda gerçekleflmifl sat›fl› s›ras›nda oluflan bir de¤erin emsal
al›nmas› da mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda söz konusu varl›¤› maliyet de¤erinden daha yüksek bir de¤erle raporlayarak, bu de¤erin iflletmeye göre varl›¤›n “gerçe¤e uygun de¤eri” oldu¤unu ileri sürmek, finansal tablolar›n güvenilirli¤ini sarsacakt›r. ‹flletme, söz konusu varl›k kalemini “ihtiyaca uygun” flekilde
di¤er varl›klardan ayr› olarak bilançoda raporlam›fl olabilir. Ancak yukar›da aç›klanan koflullar alt›nda varl›k için maliyetten
yüksek bir güncel de¤er tespit ederse, bu de¤er “güvenilir” olmaz.
Söz konusu varl›¤›n bir duran varl›k oldu¤u ve bu duran
varl›¤›n maliyet de¤eri ile raporland›¤› varsay›ls›n. Bir önceki y›l
kullan›lan Normal Amortisman (Do¤rusal Amortisman) yöntemi
yerine, H›zland›r›lm›fl Amortisman (Azalan Bakiyeler) yöntemi
kullan›lmas›n›n, daha uygun olaca¤› karar› verilmifl ise, bu durumda söz konusu de¤iflikli¤i yapmaman›n finansal tablolar›n
güvenilirli¤ini sarsaca¤› ispatlanmal›d›r. Böyle bir de¤ifliklik yap›ld›¤›nda, iflletme ancak tam aç›klama kural›na uygun olarak
bilanço dipnotlar›nda söz konusu de¤iflikli¤in finansal tablolarda
yaratt›¤› etkiyi detaylar›yla aç›klarsa, ve bu aç›klama de¤iflikli¤in
gerekli oldu¤unu ispatlarsa, finansal tablonun güvenilirli¤i sa¤lanm›fl olur.
1.3.3.6. TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar›n KARfiILAfiTIRILAB‹L‹R OLMASI ile ifade edilmek istenen nedir?
Karfl›laflt›r›labilirlik: Finansal tablolar, kullan›c›lar›n karfl›laflt›rma
yapabilmelerine imkân tan›yacak flekilde haz›rlanmal›d›r. Karfl›laflt›r›labilir finansal tablolar ile hem dönemler aras› hem de iflletmeler aras›nda
karfl›laflt›rma yapmak mümkündür. TFRS’ye göre, muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤iflikliklerin etkileri dönemler aras› karfl›laflt›rma yapmaya imkân tan›yacak flekilde aç›klanmal›d›r. fiekil yönünden karfl›laflt›r›labilirlik sa¤lanmas› için tekdüzelik öngörülmez. Gerekli görüldü¤ünde
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daha iyi bir finansal raporlama sa¤layaca¤› düflünülüyorsa, muhasebe politikalar›nda de¤ifliklik yap›labilir. En son dönem finansal tablolar›nda yer
alan bilgiler, karfl›laflt›rma sa¤lamak için önceki dönem finansal tablolar›nda da ayn› flekilde yer almal›d›r.
1.3.3.7. ‹htiyaca uygun ve güvenilir bilgi sa¤lanmas› önünde en
önemli engeller hangileridir?
Zamanl›l›k sorunu: Dönem sonu bilançosu ile dönemin gelir tablosunun çok k›sa bir süre içinde haz›rlanarak sunulmas› genellikle mümkün
olmaz. Bunun nedeni pek çok finansal tablo kalemi ile ilgili sonuçlar›n kesinleflmesinin uzun süre almas›d›r. Kesinleflmifl sonuçlar›n raporlanmas› için
geçen süre ço¤unlukla finansal tablo içeri¤indeki finansal bilgilerin güncelli¤ini yitirmesine ve finansal tablo kullan›c›lar›na bir fayda sa¤lamamas›na
neden olur. Bu nedenle raporlaman›n yap›ld›¤› tarih genellikle finansal bilgilerin kesinleflti¤i tarihten daha öncedir.
Güvenilir bilgi üretmenin maliyeti (Fayda Maliyet Dengesi): Finansal tablolarda yer alacak bilgiden sa¤lanacak fayda bu bilgiyi üretmenin
maliyetinden fazla olmal›d›r.
1.3.4. F‹NANSAL TABLOLAR VE ‹ÇER‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ SORULAR
1.3.4.1. Finansal tablolar ve içeri¤i nedir?
Finansal durum

Bilanço

Varl›klar, Borçlar ve Özsermaye

Performans

Gelir Tablosu

Gelirler ve Giderler

Finansal durumda de¤iflmeler

Nakit Ak›fl T.

Türlerine göre nakit ak›fllar›

1.3.4.2. TFRS Kavramsal Çerçevede varl›k nas›l tan›mlanm›flt›r?
Geçmiflte olan olaylar›n sonucunda ortaya ç›kan ve gelecekte iflletmeye ekonomik fayda sa¤lamas› beklenen, iflletmenin kontrolü alt›ndaki mevcut de¤erlerdir.
1.3.4.3. TFRS Kavramsal Çerçeve Metnindeki “Varl›k” Tan›m›na
Giren Her Ekonomik De¤er Finansal Tablolarda Raporlan›r m› ?
‹flletmenin kontrolü alt›nda olan mevcut bir de¤er, geçmiflteki olaylar
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sonucunda ortaya ç›km›fl ve gelecekte iflletmeye ekonomik fayda sa¤lamas› bekleniyor olsa da bilançoda varl›k olarak raporlanmayabilir.
1.3.4.4.Yukar›daki koflullar› sa¤layan bir varl›¤›n bilançoda
raporlanmas› için ek olarak sa¤lanmas› gerekli koflul nedir?
Söz konusu varl›¤›n de¤erinin ya da maliyetinin güvenilir bir flekilde ölçülebilmesi gerekir.
Örnek
‹flletme taraf›ndan yarat›lm›fl MARKALAR, iflletmenin sahip
oldu¤u mevcut bir de¤er oldu¤u, geçmiflte iflletmenin yürüttü¤ü
faaliyetler sonucunda ortaya ç›kt›¤› ve gelecekte de iflletmeye fayda sa¤layaca¤› tart›flmas›z kabul edilmelerine ra¤men, iflletme bilançosundaki varl›klar aras›nda raporlanmazlar. Çünkü bu varl›klar›n de¤erinin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün de¤ildir. Ancak bir baflka iflletmede belirli bir bedel ödenerek edinilmifl
olan bir marka söz konusu ise, bir al›fl verifle konu oldu¤u için art›k de¤eri belli olan bir varl›ktan (sadece sat›n alan taraf aç›s›ndan) bahsedilebilir.
1.3.4.5. TFRS Kavramsal Çerçevede borçlar nas›l tan›mlanm›flt›r?
Geçmiflte gerçekleflmifl olaylar sonucunda ortaya ç›kan ve gelecekte iflletmeye ekonomik fayda sa¤layacak de¤erlerinde bir azal›fla neden
olacak mevcut yükümlülüklerdir.
1.3.4.6. TFRS Kavramsal Çerçevede özsermaye (özkaynaklar)
nas›l tan›mlanm›flt›r?
Varl›klar Toplam› – Borçlar (Yabanc› Kaynaklar) = Özsermaye (Özkaynaklar)
Özsermaye iflletmenin belirli bir tarihteki toplam varl›klar› ve toplam borçlar› aras›ndaki farkt›r.
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1.3.4.7. Varl›k, Borç veya Özsermaye olarak tan›nmada ifllemin
hukuksal özelliklerinin önemi nedir?
Varl›k, borç ya da özsermaye olarak tan›nmada finansal olay›n hukuksal fleklinden ziyade ifllemin özü önemlidir. Örnek: finansal kiralama sözleflmeleri
1.3.4.8. Bir varl›ktan gelecekte beklenen ekonomik fayda ne
flekilde iflletme taraf›ndan elde edilebilir?
• ‹flletme taraf›ndan sat›lan mal ve hizmetlerin üretiminde tek bafl›na
veya di¤er varl›klarla birlikte kullan›labilir
o Örnek: Hammaddenin üretime verilmesi, makinelerin üretimde kullan›lmas›
• Di¤er varl›klarla de¤ifltirilebilir (Takas edilebilir),
o Örnek: Alacak tahsilat›, bir alaca¤›n nakit ile takas›d›r.
o Örnek: Senetsiz bir alacak karfl›l›¤›nda, senet al›nmas›.
o Örnek: Verilen Siparifl Avanslar› karfl›l›¤›nda Mal al›nmas›.
• Bir borcun ödemesinde kullan›labilir,
• ‹flletme sahiplerine da¤›t›labilir.
1.3.4.9. Bir harcama yap›lmadan da varl›k sahibi olunabilir mi?
Harcama yap›lmam›fl olma, varl›k olarak tan›nmay› önlemez. Örne¤in
iflletmeye yap›lan ba¤›fllar sayesinde varl›k edinilebilir.
1.3.4.10. Kavramsal Çerçeve Metninde neden yukar›daki saptama
yap›lm›flt›r? (yazar›n görüflü)
Çünkü genellikle bir varl›k edinilip edinilmedi¤i harcama ve bu harcamadan beklenen faydan›n henüz tüketilmemifl olmas› de¤erlendirmesi ile
aç›klanmaktad›r. Bu yaklafl›m ço¤unlukla do¤ru olmakla beraber yukar›da
verilen örnekteki gibi ender durumlarda geçerlili¤ini kaybedebilir.
1.3.4.11. Mevcut borçlar ne flekilde kapat›l›r?
• Nakit ödemesi,
• Di¤er varl›klar›n verilmesi,
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• Hizmet sa¤lanmas›, (bedeli peflin al›nm›fl hizmet sözleflmeleriyle
oluflan borçlar›n kapat›lmas›)
• Bir yükümlülü¤ün bir baflka yükümlülükle de¤ifltirilmesi, (Senetsiz bir borç için senet düzenleyerek verme)
• Yükümlülü¤ün özkaynaklara dönüfltürülmesi. (Alacakl›n›n sermaye art›ran iflletmeye ortak olmas›)
1.3.4.12. Tutar kesin olarak ölçülemese de di¤er koflullar
sa¤land›¤›nda bir borç bilançoda raporlanabilir mi?
Borçlar için finansal tablolara al›nmada güvenilir bir flekilde ölçülme kriterinin yorumu fakl›d›r. E¤er gelecekte iflletmeden bir ekonomik
fayda ç›k›fl›na sebep olacak bir ihtimal bulunmaktaysa, tutar kesin bir biçimde ölçülemese bile ilgili borç, tahminler yard›m› ile bilançoda raporlan›r.
1.3.4.13. Özkaynaklar›n ölçülmesinde esas nedir?
Özkaynaklar varl›k ve borçlar›n ölçülmesi sonucunda belirlenir.
1.3.4.14. Özkaynaklar›n toplam tutar› iflletmenin piyasada
de¤erini temsil eder mi?
Genellikle özkaynaklar›n kay›tl› de¤eri iflletmenin piyasa de¤erini
göstermez. Böyle bir durumun oluflmas› ancak tesadüfidir.
1.3.4.15. Özkaynaklar›n toplam tutar›, iflletmenin varl›klar›n›n
tek tek sat›fl›ndan elde edilen nakitten, borçlar ödendikten sonra
geriye kalan tutara eflit midir?
Genellikle eflit de¤ildir. Böyle bir durumun oluflmas› ancak tesadüfidir.
1.3.4.16. Gelir nedir?
‹flletme faaliyetleri sonucu özsermayede art›fla (ortaklar›n özsermayeye yapt›klar› katk›lar nedeniyle gerçekleflenler hariç) neden olan ekonomik yararlarda art›fl ya da borçlarda azal›flt›r. Has›lat ya da kazanç olarak isimlendirilebilirler.
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1.3.4.17. Gider nedir?
‹flletme faaliyetleri sonucu özsermayede azal›fla (ortaklar›n çektikleri
kâr paylar› v.b. nedeniyle gerçekleflenler hariç)neden olan ekonomik yararlarda azal›fl ya da borçlarda art›flt›r. Gider ya da zarar olarak isimlendirilebilirler.
1.3.4.18. Has›lat ve Kazanç nedir?
Has›lat, iflletmenin genellikle faaliyet konusuyla ilgili ola¤an faaliyetlerinden gerçeklefltirdikleri gelirlerdir. Kazanç ola¤an faaliyetlerden do¤abilece¤i gibi genellikle normal faaliyet konusu d›fl›nda gerçekleflen gelirlerdir.
Kazanç olarak de¤erlendirilebilecek örnekler: maddi duran varl›k sat›fl kâr›, menkul de¤er sat›fl kâr›, faiz geliri, kur fark› kazançlar› v.b.dir. (e¤er bir
ticaret iflletmesi sözkonusu ise)
1.3.4.19. Gider ve Zarar nedir?
“Gider”, iflletmenin ola¤an faaliyetleri s›ras›nda do¤an giderleri içerir.
Örne¤in: sat›fllar›n maliyeti, ücret ve amortismanlar, pazarlama, genel yönetim giderleri v.b. Zararlar gider tan›m›na giren di¤er kalemleri içerir. Genellikle faaliyet konusu ile do¤rudan iliflkisi olmayacak flekilde gerçekleflen giderlerdir.
1.3.4.20. Sermaye koruma düzeltmesi nedir?
Varl›k ve borçlar›n de¤erlerinin yeniden belirlenmesi ifllemi özkaynaklarda art›fl ya da azal›fla neden olur. Özkaynak art›fl› veya azal›fl› bir gelir ya
da gider olarak tan›mlanabilmesine ra¤men, bu flekilde yeniden de¤erleme
faaliyetleri sonucunda oluflan özkaynak art›fl ya da azal›fllar› kâr zarar tablosuna yans›t›lmaks›z›n do¤rudan özsermaye koruma düzeltmesi farklar›
olarak ya da yeniden de¤erleme yede¤i olarak raporlan›rlar.
Örnek: Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklar›
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1.3.5. F‹NANSAL TABLO UNSURLARININ TAHAKKUKU VE
ÖLÇÜMÜ ‹LE ‹LG‹L‹ SORULAR:
1.3.5.1. Tahakkuk ile ifade edilmek istenen nedir?
Tahakkuk, gerekli özellikleri tafl›mas› halinde bir finansal tablo unsurunun bilanço ya da gelir tablosuna dahil edilmesi sürecini ifade etmektedir.
1.3.5.2. Bir kalemin tahakkuk ettirilmesi için gerekli ölçütler
(kriterler) nedir?
• Finansal tablonun unsuru tan›m›na giren kalem ile ilgili gelecekte iflletmeye ekonomik fayda ak›fl›n›n gerçekleflmesi ya da iflletmenin
ekonomik de¤erlerinin iflletmeden ç›k›fl› ihtimali bulunmaktaysa,
• Söz konusu kalemin maliyeti veya de¤eri güvenilir bir flekilde
tespit edilebiliyorsa, ilgili kalemler tahakkuk ettirilir.
1.3.5.3. Kavramsal Çerçeve Metninde bir finansal olay›n en
az iki finansal tablo unsuruna etkisi oldu¤u ne flekilde
aç›klanm›flt›r?
Unsurlar aras›ndaki iliflkinin bir sonucu olarak, bir kalem, unsur tan›m›na giriyor ve tahakkuk için gereken ölçütleri tafl›yorsa, örne¤in bir
varl›¤›n tahakkuk ettirilmesi gerekiyorsa, otomatik olarak buna karfl›l›k
gelen bir baflka unsurun, örne¤in, bir gelir veya bir borcun da tahakkuk
ettirilmesi gerekir.
1.3.5.4. Gelecekte ekonomik yarar olas›l›¤› nas›l belirlenir?
Gelecekte iflletmeye ekonomik fayda ak›fl›n›n gerçekleflme ihtimali
olup olmad›¤› (olas›l›¤›) ya da bu konudaki belirsizlik düzeyi, finansal
tablolar haz›rland›¤› s›rada eldeki verilere dayan›larak kararlaflt›r›l›r. Örne¤in bir alaca¤›n tahsil edilemeyece¤i yönünde bir kan›t bulunmad›¤›
taktirde söz konusu alaca¤›n tahsil edilmesi olas› görülebilir. Bu durumda söz konusu alacak tahakkuk ettirilir. Çok say›da alacak olmas› durumunda bunun belirli bir k›sm›n›n tahsil edilememe olas›l›¤› dikkate al›26
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narak, gelecekte bu nedenle oluflacak ekonomik yararda beklenen azalma
tutar› kadar gider tahakkuku yap›l›r.
1.3.5.6. Finansal tablo kalemlerinin ölçülme esaslar› nelerdir?
a) Tarihi maliyet
b) Cari maliyet
c) Gerçekleflebilir de¤er
d) Bugünkü de¤er
1.3.5.7. De¤erleme esaslar›ndan “Tarihi maliyet esas›” nedir?
Varl›klar elde edildiklerinde, bunlara sahip olmak için verilen nakdin tutar› ya da baflka varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülürler. Borçlar da ayn› flekilde ortaya ç›kmalar› s›ras›nda elde edilen varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri ya da borcun kapat›lmas› için ödenmesi gerekli tutar ile ölçülürler.
3.4.23. De¤erleme esaslar›ndan “Cari maliyet esas›” nedir?
Ayn› varl›¤›n ya da bu varl›kla eflde¤er bir varl›¤›n edinilmesi için gerekli olan nakit ve nakit benzerlerinin tutar› ile gösterilirler. Borçlar için bu
de¤er gelecekte borcun kapat›lmas› için gerekli iskonto edilmemifl tutard›r.
3.4.24. De¤erleme esaslar›ndan “Gerçekleflebilir de¤er esas›” nedir?
Normal faaliyet koflullar›nda varl›klar›n elden ç›kar›lmas› durumunda elde edilecek nakit ve nakit benzerlerinin tutar›d›r. Borçlar için bu de¤er gelecekte borcun kapat›lmas› için gerekli iskonto edilmemifl tutard›r.
3.4.25. De¤erleme esaslar›ndan “Bugünkü de¤er”?
Normal faaliyet koflullar›nda, varl›klar›n ileride yaratacaklar› net nakit girifllerinin iskonto edilmifl bugünkü de¤eridir. Borçlar›n gelecekte kapat›lmalar› için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzerlerinin iskonto edilmifl bugünkü de¤eridir.
3.4.26. En çok kullan›lan ölçüm esas› hangisidir?
TAR‹H‹ MAL‹YET ESASIDIR. D‹⁄ER ÖLÇÜM ESASLARI GENELL‹KLE
TAR‹H‹ MAL‹YET DE⁄ER‹ ‹LE B‹RL‹KTE KULLANILIRLAR.
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