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ÖZET 

Gelişen finansal piyasalarla birlikte finansal tabloların ve finansal verilerin yorumlanması 

geçmiş dönemlerle kıyasla daha da önem kazanmaya başlamıştır. Finansal tablo 

hazırlayıcılarının bilgi sağladığı kişi sayısı arttıkça olası bir olumsuzluk durumunda bu 

olumsuzluklardan negatif olarak etkilenen kişi sayısı da aynı yönde artış göstermektedir.  

2000’li yılların başında yaşanan Enron, Worldcom ve Parmalat gibi şirket iflasları ve 

Enron olayına bağlı olarak Arthur Andersen adlı uluslararası denetim firmasının denetim 

lisansının iptal edilmesi ile yüz binlerce yatırımcı ve çalışan mağdur olmuş ve milyarlarca ABD 

Doları değerinde servet kaybı yaşanmıştır. Bu iflaslarla birlikte yaratıcı muhasebe ismi daha sık 

duyulmaya başlanmıştır. Yaratıcı muhasebe, muhasebe uygulamalarını kullanarak finansal 

tabloların yanıltıcı bir şekilde hazırlanması ve sunulması amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. 

Yaratıcı muhasebe uygulamasında temel amaç finansal tablo okuyucusunu ve paydaşları 

yanıltmak olarak değerlendirilmektedir.  

Finansal tabloların güvenirliğini sağlamak ve yanıltıcı muhasebe uygulamalarını kontrol 

etmek amacıyla dünya genelinde başta Sarbanes-Oxley (“SOX”) yasası olmak üzere gereken 

kontrol sistemleri kurulmuş ve risk önleyici adımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye’de bu 

regülasyonları yıllardır SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşları 

yapmaktadırlar. Bu kuruluşlara tabi şirketler finansallar tablolarını UFRS başta olmak üzere 

önceden belirlenmiş raporlama standartlarına göre hazırlamaktadırlar. Ancak bankacılık 

kuruluşları, sigorta şirketleri, aracı kurumlar ve halka açık şirketler dışındaki şirketlerde 

yeknesak bir muhasebe sistematiği yok idi. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 2011 

yılında kabulü ve buna bağlı olarak KGK’nın kurulması ile birlikte yukarıdaki kapsam dışında 

yer almayan ancak belirli ölçeğin üzerindeki şirketler de artık finansal tablolarını UFRS’den 

uyarlanan TFRS’lere hazırlamaya başlayacaklar.  

Mevcut uygulamalara ek olarak ilk defa TFRS’ye göre finansal tablolarını hazırlayacak 

şirketler için finansal tabloların yeknesaklığı ve güvenirliliği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı; finansal tablo okuyucularına ve paydaşlara muhtemel yaratıcı muhasebe 

yöntemlerini, seçimlik muhasebe politikaları dahi olmak üzere, ilgili UFRS/TFRS ve UMS/TMS 

uygulamalarına referanslarını baz alarak açıklamak ve farkındalık yaratmaktır.  
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ABSTRACT  

The interpretation of financial statements and the financial information have become 

more important in parallel with the development of financial markets. As the number of people 

for whom the preparer of financial statements provide information has increased, the number 

of people which may negatively affected from any complication increases. 

At the beginning of the 2000s, thousands of investors and employees were aggrieved by 

the bankruptcy cases of Enron, Worldcom and Parmalat and the cancellation of auditor license 

of the international audit firm named Arthur Andersen with connection to collapse of Enron. 

These collapses had been resulted in a loss wealth of billions of US Dollars. The name of 

creative accounting has become familiar together with these bankruptcies. The creative 

accounting is aggregation of deceptive accounting applications and transactions regarding the 

preparation and the presentation of financial statements. The main object of creative accounting 

is widely acknowledged as to mislead the readers of financial statements and the related 

stakeholders.  

To increase the reliability of the financial statements and to control the creative 

accounting applications, some global control systems, especially Sarbanes-Oxley Act (“SOX”) 

and risk preventive frameworks been formed. In Turkey, these regulations have been controlled 

by governmental authorities such as Turkish CMB, BRSA, and Treasury for a long time. The 

entities regulated by these governmental authorities prepare and present their financial 

statements in accordance with the specified accounting frameworks such as IFRS. However, 

there was no applied uniform accounting framework for the entities other than baking 

institutions, insurance companies, financial intermediary companies and listed companies in 

Turkey. With the acceptance of New Turkish Commercial Code numbered 6102 in 2011 and 

incorporation of the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority, the 

entities which are not in the scope listed above and over a specified size will prepare and present 

their financial statements in accordance with TFRS which is derived from IFRS.  

Together with the current applications, there are concerns over the uniformity and 

reliability of the financial statements which will prepared accordance with TFRS especially for 

the entities who will prepare and present for the first time. The objective of this study is to 

present the potential creative accounting applications, together with alternative accounting 

treatments, with the references to IFRS/TFRS and IAS/TAS to the readers of financial 

statements and the stakeholders and raise awareness. 
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GİRİŞ 

2000’li yıllar ağırlıklı olmak üzere 1980 sonrası yıllar küreselleşme dönemi 

olarak tarih sayfalarına geçecek yıllar ve aynı zamanda dünyada ortaya çıkan krizler 

dönemi olarak tarih sayfalarında yer bulacaktır. Başta gelişmiş ülkeler başta olmak 

üzere dünya 2008 yılında başlayan bir kriz sürecini yaşamaktadır. Bu kriz Lehman 

Brothers Holdings Inc.’in iflasıyla başlamış ve etkileri hala devam eden bir süreçtir. 

Bu kriz ile birlikte muhasebe ve denetim mesleğinin önemi bir kez daha ortaya 

çıkmıştır. Yüzyılın başında yaşanan Enron, Parmalat ve Worldcom gibi büyük iflaslar 

ve bu iflaslarda muhasebe ve denetim mesleğinin işin içinde olması ve bunun 

sonrasında aldığı yaralar dünya genelinde muhasebe üzerinde biraz daha düşünmeye 

yöneltmiştir.  

Dünyada meydana gelen bu iflasların temel noktası olan hileli raporlama ve 

yaratıcı muhasebe sınırlarının zorlandığı ortaya çıkmıştır. Bu skandallar ile birlikte 

finansal bilgide aranan nitelikler ve koşullar olan belirli bir zaman aralığında 

hazırlanması, amaca uygunluğu ve ilgili olması, objektifliği, doğruluğu ve tamlığı, 

özün şekle göre önceliği sorgulanmaya başlanmıştır. Bu skandallarda bu koşulların 

nerdeyse tamamı hep birlikte oluşturdukları muhasebe sınırlarının zorlandığı yaratıcı 

muhasebeyi örnekler karşımıza çıkmıştır. 

Bu iflaslar sonucunda:  

 milyarlarca dolar değerinde servet kaybı yaşanmış, 

 yüz binlerce yatırımcı büyük zararlar görmüş, 

 yüz binlerce insan işsiz kalmış ve 

 dünyanın en büyük ve en prestijli denetim firması Arthur Andersen firmasının lisansı 

elinden alınmıştır.  
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Gelişen finansal piyasalarla birlikte finansal tabloların ve finansal verilerin 

yorumlanması geçmiş dönemlerle kıyasla daha da önem kazanmaya başlamıştır. 

Finansal tablo hazırlayıcının bilgi sağladığı kişi sayısı arttıkça olası bir olumsuzluk 

durumunda bu olumsuzluklardan etkilenen kişi sayısı da aynı yönde artış 

göstermektedir. Yukarıda bahsi geçen ve hilelerle birlikte değerlendirilen iflaslarla 

birlikte yaratıcı muhasebe ismi daha sık duyulmaya başlanmıştır.  

Yaratıcı muhasebe, muhasebe uygulamalarını kullanarak finansal tabloların 

yanıltıcı bir şekilde hazırlanması ve sunulması amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. 

Yaratıcı muhasebe uygulamasında temel amaç finansal tablo okuyucusunu ve ilgili 

kuruluş veya grubun paydaşlarını yanıltmak olarak değerlendirilmektedir.  

Finansal tabloların güvenirliğini sağlamak ve yanıltıcı muhasebe 

uygulamalarını kontrol etmek amacıyla dünya genelinde başta Sarbanes-Oxley 

(“SOX”) yasası olmak üzere farklı kontrol sistemleri geliştirilmiş ve risk önleyici 

adımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ilgili regülasyonları yıllardır SPK, BDDK 

ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşları yapmaktadırlar. Bu kuruluşların 

regülasyonlarına tabi şirketler finansallar tablolarını UFRS başta olmak üzere önceden 

belirlenmiş raporlama standartlarına göre hazırlamaktadırlar. Ancak bankacılık 

kuruluşları, sigorta şirketleri, aracı kurumlar ve halka açık şirketler dışındaki 

şirketlerde yeni TTK’nın kabulüne kadar yeknesak bir muhasebe sistematiği yok idi. 

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 2011 yılında kabulü ve buna bağlı olarak 

KGK’nın kurulması ile birlikte yukarıdaki kapsam dışında yer almayan ancak belirli 

ölçeğin üzerindeki şirketler de artık finansal tablolarını UFRS’den uyarlanan 

TFRS’lere hazırlamaya başladılar.  

Mevcut uygulamalara tabi şirketler başta olmak üzere UFRS’ye göre finansal 

tablolarını hazırlayacak şirketler için finansal tabloların yeknesaklığı ve güvenirliliği 

sorunu regülatörlerin bahşetmesi gereken en büyük sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; finansal tablo okuyucularına muhtemel yaratıcı 

muhasebe yöntemlerini, seçimlik muhasebe politikaları dahi olmak üzere, ilgili 

UFRS/TFRS ve UMS/TMS uygulamalarına referans verip açıklamaktır.  
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Bu kapsamda, tezin birinci bölümünde UFRS/TFRS ve UMS/TMS 

uygulamalarına genel bakış ve UFRS/TFRS ve UMS/TMS açısından muhasebe 

uygulamalarının kavramsal çerçevesi finansal tablolar ile ilişkisi ve yaratıcı muhasebe 

tanımlaması ve finansal tablolar ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. 

Tezin ikinci bölümünde maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar 

ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirme sonrası ölçümü ile ilgili 

UFRS/TFRS ve UMS/TMS uygulamalarında yer alan seçimlik muhasebe 

politikalarından üzerinde durulmuş ve SPK’ya tabi halka açık şirketlerden örnek 

finansal bilgiler sunulmuştur.  

Tezin üçüncü ve son bölümünde UFRS/TFRS ve UMS/TMS uygulamalarına 

referans verilerek varlıklarda, yükümlülüklerde, gelirlerde, giderlerde, konsolidasyon 

işlemlerinde, satın alma muhasebesi işlemlerinde, kiralama işlemlerinde, transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç transferinde, işletmenin sürekliliği sunumunda, 

eksik yada yanlış dipnot açıklamalarında, aşırı muhafazakarlık yolu ile karların 

gelecek dönemlere devredilmesi işlemlerinde yapılabilecek potansiyel yaratıcı 

muhasebe teknikleri sunulmuş ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.  

Çalışma sonuç ve değerlendirmelerle tamamlanmıştır. 
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1 KAVRAMSAL AÇIKLAMA 

1.1 Finansal Tablolara ve Raporlama Standartlarına Genel Bakış  

1.1.1 UMS/UFRS’ye Genel Bakış ve Türkiye’de Uygulama 

Dünya’da temel olarak iki çerçevede finansal raporlama standartları 

uygulanmaktadır. Bunların ilki Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan Birleşik 

Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe Politikaları (US GAAP), kural bazlı (rules-

based approach) işleyen bir standartlar birliğidir. Dünya’da ABD dışında uygulanan 

genel kabul görmüş finansal raporlama standartları Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan Uluslararası Muhasebe Standartlarının (UMS) 

ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS)’dır. UFRS, US GAAP’ın 

kural bazlı çerçevesinin aksine prensip bazlı (principles-based) çerçeve sunmaktadır. 

Ülkeler bu standartları kendi ülkelerinde bu standartların birebir uygulaması yada 

revize edilmiş/uyarlanmış hali ile uygulamaktadırlar.  

2 Kasım 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 660 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun 

(“TMSK”) kuruluş maddesi olan 2499 sayılı kanunun ek 1. maddesini iptal edilmiş ve 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK”) kurulması 

Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 

1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler 

yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına 

devam edilecektir. KGK, UMS ve UFRS üzerinde çalışmalarını sürdürmüş ve halen 

sürdürmektedir. Yayımlanmış olduğu TMS ve TFRS’ler, UFRS ve UMS 

standartlarının çevirileri ya da revize edilmiş halleri olarak yürürlüğe girmişlerdir.  
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Türkiye’de de halka açık şirketler ile Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) tabi 

diğer şirketler SPK 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Seri XI, 29 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

Tebliği” nin 5. maddesine göre, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle 

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı (“UMS/UFRS”) 

uygularlar1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri devreye girdikten sonra 

SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre KGK 

tarafından yayımlanan TFRS ve TMS’ler ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 

uygularlar.2 

Türkiye’de şirketler muhasebe kayıtlarını ve yasal kayıtlarını SPK 

düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”), vergi mevzuatına, T.C. Maliye 

Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na ve SPK’nın yayımladığı 

ve Borsa İstanbul’a kote şirketler için geçerli olan genel kabul görmüş muhasebe 

politikalarına uygun olarak tutmakta ve finansal tablolarını da buna uygun olarak 

hazırlamaktadır.  TFRS/TMS kapsamında raporlama kapsamında yasal defterlerde yer 

almayan dışarıdan kayıtlar atılabilmektedir.  

 

  

                                                 
1 SPK, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SERİ: XI, NO: 29), 2008, 
(Çevrimiçi) 
http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=331&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf&sub
menuheader=null, (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-2. 
2 SPK, Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru (SERİ: II-14-1), 2013, (Çevrimiçi) 
http://spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=925&fn=925.pdf&submenuheader=9 
(Erişim Tarihi: 15.06.2013), s.1. 
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1.1.2 TMS’nin Kavramsal Çerçevesi ve Muhasebe Standartları ile İlişkisi 

TMS kavramsal çerçeve, amaç olarak “Finansal Tabloların Hazırlanma ve 

Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeveyi ve buna ilişkin uygulamayı ve 

yayımlanacak TMS ile tek tip finansal tabloların düzenlenmesi ve finansal tabloların 

TFRS ile uygunluğunun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemektir” belirler. 

İşletmelerce kullanıcılara sunulmak üzere hazırlanan finansal tablolar büyük ölçüde 

benzerlik göstermekle birlikte, muhtelif sektörlerdeki farklı sosyal, ekonomik ve yasal 

koşullar nedeniyle bazı farklılıklar olabilmektedir. Finansal tabloların unsurlarının 

tanımları farklı olabildiği gibi, finansal tabloların kapsamları ve finansal tablolara 

ilişkin açıklamalar da farklı olabilmektedir. Finansal tablolardaki unsurların 

belirlenmesinde değişik ölçütlerin kullanılması ve bu unsurlar için farklı ölçüm 

esaslarının tercih edilmesi de tanımlamalarda farklılıklara yol açmaktadır. Kavramsal 

Çerçevesi, finansal tablo okuyucularının için kullanımı için hazırlanan ve sunulan 

finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları belirlemektedir3.  

Kavramsal Çerçevenin temel olarak TFRS/TMS’de belirlenmiş olan seçimlik 

politikaları azaltmak ve hazırlanacak finansal tablolar arasında tutarlılık sağlamak 

üzere geliştirilmiştir. 

1.1.3 Finansal Tablo Kullanıcıları ve Kullanıcıların Bilgi İhtiyacı 

Finansal tabloları kullananlar; mevcut ve potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, 

borç verenler, satıcılar ve diğer ticari tedarikçiler, müşteriler, hükümetler ve kamu 

işletmeleri ile genel olarak kamudur. Bu kullanıcıların tamamı paydaşlar olarak 

değerlendirilir. Bunlar finansal tabloları değişik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için 

kullanırlar. Kullanıcıların ihtiyaçları aşağıdakileri içerir4: 

 Yatırımcılar: Sermayeyi sağlayarak sermaye riskini üstlenenler ve onların fikir 

danıştığı kimseler yatırımların taşıdığı risklerle ve yatırımın getirisi ile ilgilenirler. 

Yatırımcıların satın alma, elde tutma veya satma kararlarını vermelerine yardımcı 

                                                 
3  KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 

4 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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olacak bilgilere ihtiyaçları vardır. Bir işletmenin ortakları aynı zamanda bu 

işletmenin kendilerine kar payı ödeme gücünü anlamalarını sağlayacak bilgilere de 

ihtiyaç duyarlar. 

 Çalışanlar: Çalışanlar ve onları temsil eden gruplar işverenlerinin devamlılığı ve 

karlılığı ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bunlar aynı zamanda çalıştıkları 

işletmenin kendilerine ücretlerini, emekli olmaları halinde emeklilikle ilgili 

yükümlülüklerini ödeme kabiliyetini ve işletmenin iş sağlama imkanlarını 

anlamalarına sağlayacak bilgilerle de ilgilenirler. 

 Borç verenler: Borç verenler verdikleri borçları ve borçlara ait faizleri zamanı 

geldiğinde tahsil edebilme imkanlarını belirlemek için bilgiye ihtiyaç duyarlar. 

 Satıcılar ve diğer ticari tedarikçiler: Satıcılar ve diğer ticari tedarikçiler işletmenin 

kendilerine olan borçlarını zamanı geldiğinde ödeme gücünü belirlemelerini 

sağlayacak bilgilerle ilgilenirler. 

 Hükümetler ve kamu işletmeleri: Hükümetler ve kamu işletmeleri kaynakların 

tahsisi ile ilgilidirler. Dolayısıyla bunlar işletmenin faaliyetleri ile ilgilenirler. 

İşletmenin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenleme yapmak, vergi politikasını 

belirlemek, ulusal gelir ve diğer istatistiki hesapları yapmak için de bilgi 

gereksinimi vardır. 

 Müşteriler: Müşteriler, özellikle uzun süredir iş yaptıkları ve kendi işleri için 

devamlılığına ihtiyaç duydukları işletmenin devamlılığına ilişkin bilgilerle 

ilgilenirler.  

 Kamu/kamuoyu: Bir işletme genel olarak kamu diye adlandırılan toplumu 

etkileyebilecek birçok şey yapabilir. Örneğin, bir işletme bulunduğu bölgenin 

ekonomik yaşamına o bölge insanlarını çalıştırmak ve bölgesel satıcılardan mal 

veya hizmet almak gibi birçok şekilde katkı yapabilir. Finansal tablolar işletmenin 

başarıları ile ilgili geçmişteki trendler, en son gelişmeler ve işletmenin faaliyet 

konuları hakkında bilgi sunarak kamuya yardımcı olabilir. 
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Finansal tablolar, temel olarak finansal tablo kullanıcılarının bilgi 

gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmakla birlikte her zaman tüm kullanıcıların 

bilgi ihtiyaçlarını karşılamayabilirler. Bununla finansal tablolar başta yatırımcılar 

olmak üzere diğer paydaşların da temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmalı ve 

hazırlanmalıdırlar. Bu finansal tablolarda bilgi ihtiyacının sağlanması konusunda 

temel görev işletme yönetimlerine düşmektedir. 

İşletme yönetimleri, işletmelerin finansal tablolarının ve bilgilerinin 

hazırlanmasından ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Yönetim her ne kadar 

planlama, karar verme ve kontrol sorumluluklarını yerine getirmek için yardımcı 

olacak ilave yönetimsel ve finansal bilgilere erişebilirse de finansal tablolarda yer alan 

bilgilerle de ilgilenir. Yönetim, kendi ihtiyaçları için gereken ilave bilgilerin şeklini ve 

içeriğini belirleme olanağına sahiptir.  Bu tür ilave bilgilerin raporlanması Kavramsal 

Çerçeve’nin kapsamı dışındadır. Ancak yayınlanan finansal tablolar yönetim 

tarafından kullanılan, işletmenin finansal durumu, performansı ve finansal 

durumundaki değişiklikler hakkındaki bilgilere dayanırlar5.  

Yönetimin sorumluluğu ile birlikte ilgili finansal tablolar denetime tabi ise 

bağımsız denetim firması, ve SPK veya BDDK gibi bir üst kurula tabi ise o kurum da 

direkt olarak bu finansal tabloların doğruluğundan sorumludur. Ancak bu çalışmada 

ele alınacak örnekler ve uygulamalar yönetimin sorumluluğu ile sınırlı olacaktır. 

Dolayısıyla bu çalışmada önleyici tedbirler konusuna değinilmeyecektir.  

1.1.4 Finansal Tabloların Amacı 

Finansal tablolar sunulurken temel hedef, farklı finansal tablo kullanıcıların 

karar anlarında ilgilendikleri işletmenin en doğru resmini (finansal durumunu, finansal 

faaliyet performansını, nakit akış durumunu, özkaynak durumunu gibi) yansıtmaktır.  

  

                                                 
5 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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Finansal tablolar, yönetimin idaresinin sonuçlarını veya yönetimin idaresine 

verilen kaynakları kullanımının hesabını gösterir. Şirket sahipleri adına hareket eden 

yönetimin yeterliliğini ve hesaplarını gözden geçirmek isteyen kullanıcılar bu 

değerlendirmelere dayanarak ekonomik kararlar verebilirler. Bunlar, örneğin; 

işletmedeki yatırımlarını devam ettirmek veya satmak veya yönetimi yeniden atamak 

ya da değiştirmek şeklindeki kararları içerebilir. Bir işletmenin mevcut performansı, 

özellikle karlılığı hakkındaki bilgiler, ileride kontrol etmesi olasılığı olan ekonomik 

kaynakları nasıl kullanacağı ve bu kaynaklarda ne gibi değişiklikler olabileceğini 

öngörmek için gereklidir. İşletmenin finansal durumundaki değişikliklere ilişkin 

bilgiler işletmenin söz konusu raporlama dönemindeki yatırım, finansman ve işletme 

faaliyetlerini değerlendirmeye yarar. Bu bilgiler kullanıcıya işletmenin nakit ve nakit 

benzerlerini yaratma olanaklarını ve bu nakit kaynaklarını ne şekilde kullandığını da 

anlatır6. 

1.1.5 Muhasebenin Varsayımları ve Tahakkuk Esası 

Kendilerinden beklenen amaca cevap vermek için, finansal tablolar 

muhasebenin tahakkuk esasına göre hazırlanırlar. Bu esasa göre, işlemlerin ve diğer 

olayların etkisi, nakit veya nakit benzerleri alındığında veya ödendiğinde değil, bu 

işlem ve olaylar olduğu zaman tahakkuk ettirilir ve ilgili oldukları dönemin muhasebe 

kayıtlarına kaydedilerek o dönemin finansal tablolarında raporlanırlar. Tahakkuk 

esasına göre hazırlanan finansal tablolar, kullanıcıları, sadece geçmişteki nakit 

tahsilatlar ve nakit ödemelerle sonuçlanan işlemler hakkında değil gelecekte nakit 

ödemesi gerektirecek mevcut yükümlülükler ve gelecekte nakde dönüşecek mevcut 

kaynaklar hakkında da bilgilendirir. Böylece, söz konusu finansal tablolar geçmişte 

olan işlemlerle ve olaylarla ilgili bilgiler vermek suretiyle kullanıcılara ekonomik 

kararlar verirken en çok yararlanacakları türden bilgiler sunarlar7. 

                                                 
6 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 

7 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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1.1.6 Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri 

Finansal tabloların niteliksel özellikler taşıması finansal tablolarda yer alan 

bilgilerin kullanıcıların işine yaraması anlamına gelir. Dört tane niteliksel özellik; 

anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, güvenirlilik ve karşılaştırılabilirliktir ve detayları 

aşağıda sunulmuştur8: 

a) Anlaşılabilirlik: Finansal tablolarda yer alan bilgilerin taşıması gereken önemli bir 

özellik kullanıcılar tarafından tam olarak anlaşılabilir olmalarıdır. Bu konuda, 

kullanıcıların işletmenin iş kolu ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olduğu,  

muhasebeden anladığı, bilgileri de makul seviyede bir dikkatle incelediği varsayılır. 

Ancak, karmaşık konularla ilgili olup kullanıcıların ekonomik karar verirlerken 

yararlanabilecekleri ve finansal tablolarda yer verilmesi gereken bilgiler, sadece bazı 

kullanıcılar için anlaşılması güç olacağı gerekçesi ile finansal tablolardan da 

dışlanmamalıdır. 

b) İhtiyaca Uygunluk: Bilginin faydalı olabilmesi için kullanıcıların karar vermeleri 

sırasındaki ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Eğer kullanıcıların ekonomik 

kararlarını geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı 

olmak ya da geçmişteki olayları algılamalarını teyit etmek veya düzeltmek suretiyle 

etkiliyorsa, bilgi, uygunluk kalitesini taşır. Bilginin tahmin edilebilirlik ve teyit 

edilebilirlik özellikleri birbiriyle ilişkilidir. Geçmişteki tahminler ve gerçekleşmelere 

bakılarak işletmenin nasıl yapılandırılması gerektiği hususunun ya da planlanan 

operasyonların nasıl sonuçlanacağı hususunun değerlendirilmesi söz konusu olunca, 

aynı bilgiler teyit edilebilirlik rolü üstlenmektedir. Mevcut finansal duruma ait bilgiler 

ve geçmişteki faaliyet sonuçları, gelecekteki finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını, 

kullanıcıları doğrudan ilgilendiren konularda, örneğin, temettü ve ücret ödemelerini, 

hisse senedinin fiyatındaki hareketleri ve işletmenin vadesi geldiğinde borçlarını 

ödeme kabiliyetini tahmin etmekte sıkça kullanılan bilgilerdir.  

  

                                                 
8 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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c) Güvenilirlik: Faydalı olması için bilginin güvenilir de olması gerekir. Bilgi önemli 

hatalar içermiyorsa,  önyargılı değilse ve belli bir konuyu makul bir şekilde açıklamış 

olduğu kabul edildiği ya da açıklamış olduğu beklendiği için kullanıcılar tarafından bu 

bilgiye dayanılacaksa bilginin güvenilirlik özelliği vardır. Bilgi uygun olabilir fakat 

içerik olarak güvenilir olmayabilir ya da anlaşıldığı şekliyle yanıltıcı olabilir. 

 Güvenilirlik ve Doğru Bir Şekilde Gösterim: Bilginin güvenilir olması için 

açıklamayı amaçladığı ya da makul bir şekilde açıklamış olduğunun beklendiği 

işlemleri ve diğer olayları doğru bir şekilde göstermesi gerekir.  

 Güvenilirlik ve Tarafsızlık: Finansal tablolardaki bilgilerin güvenilir olması için 

tarafsız olmaları, önyargı taşımamaları gerekir. 

 Güvenilirlik ve İhtiyatlılık: Finansal tabloları hazırlayanlar, kaçınılamaz olarak 

birçok olay ve durumu çevreleyen belirsizliklerle karşı karşıyadırlar. İhtiyatlılık 

belirsizlik olması nedeniyle tahmin yapılması gereken hallerde aktiflerin ve 

gelirin olduğundan fazla, yükümlülüklerin ve giderlerin de olduğundan eksik 

belirlenmemesi için gereken dikkatin gösterilmesini ifade eder. Ancak, ihtiyatlı 

davranmak gizli yedeklerin yaratılmasına veya gerekenden fazla karşılık 

ayrılmasına, bilerek aktiflerin ve gelirin olduğundan eksik, yükümlülüklerin ve 

giderlerin de olduğundan fazla belirlenmesine yol açarsa finansal tabloların 

tarafsızlığı yok olur ve güvenilirlik özelliği ortadan kalkar. 

d) Karşılaştırılabilirlik: Kullanıcıların bir işletmenin belli bir zaman içerisinde finansal 

durumundaki ve faaliyetlerindeki değişmeleri takip edebilmeleri için işletmenin 

finansal tablolarını karşılaştırma imkanları olmalıdır. Kullanıcıların aynı zamanda bu 

işletme ile başka bir işletmeyi de karşılaştırabilmek suretiyle bunların kendilerine özgü 

finansal durumlarını, faaliyet sonuçlarını ve finansal durumlarındaki değişimleri 

değerlendirebilme imkanına sahip olması gerekir. Karşılaştırılabilirlik niteliksel 

özelliğinin önemli bir şartı, kullanıcıların, finansal tabloların hazırlanmasında takip 

edilen muhasebe politikaları, bu politikalarda yapılan değişiklikler ve bu 

değişikliklerin etkileri hakkında bilgilendirilmeleridir. Kullanıcılar işletmenin finansal 

durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal durumundaki değişimleri zaman içerisinde 

karşılaştırmak istedikleri için finansal tablolar aynı bilgileri önceki dönemler için de 

göstermelidirler. 
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1.1.7 İhtiyaca Uygun ve Güvenilir Bilgiyle İlgili Sınırlamalar 

Finansal tablo kullanıcıları ve hazırlayıcıları açısından sunulan bilginin 

ihtiyaca uygunluğu, güvenirliliği ve doğru gösterimi önemli olmakla birlikte bu 

sınırlamalar arasında finansal tablo hazırlayıcısı bir denge sağlamalıdır. Bu denge 

sunulan finansal tabloların özünü kaybetmeden yapılmalıdır. 

TMS kavramsal çerçeve kapsamında temel sınırlanmalar ve dengeler aşağıda 

sunulmuştur9: 

 Niteliksel Özellikler Arasındaki Denge: Uygulamada niteliksel özellikler arasında 

bir denge kurmak veya bunları karşılaştırmak çoğu zaman zorunlu olmaktadır. 

Genellikle istenen, finansal tabloların amacına ulaşması için niteliksel özellikler 

arasında makul bir denge sağlamaktır. Niteliksel özelliklerin değişik konularda 

göreceli olarak taşıdığı önemi belirlemek mesleki bilgi gerektiren ve konunun 

bütün boyutları düşünülerek verilmesi gereken bir karardır.  

 Gerçeği Doğru Ve Dürüst Bir Şekilde Yansıtma / Dürüst Gösterim: Finansal 

tabloların bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal 

durumundaki değişimleri doğru ve dürüst olarak yansıttığı veya dürüst bir şekilde 

gösterdiği sıkça belirtilen bir husustur.  

  

                                                 
9 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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1.1.8 Finansal Tabloların Unsurları 

Finansal tablolar, işlemlerin ve diğer olayların finansal etkilerini, bunları 

ekonomik karakterlerine göre geniş gruplar içinde sınıflandırarak gösterirler. Bu geniş 

gruplar finansal tabloların unsurları olarak tanımlanır. Finansal durumun ölçümlemesi 

ile doğrudan ilgili unsurlar bilançoda varlıklar, yabancı kaynaklar (borçlar) ve 

özkaynaklar olarak yer alır. Bir kalemin varlık, borç veya özkaynaklar tanımı 

kapsamında yer alıp almadığını değerlendirirken sadece hukuki biçime değil, kalemin 

özüne ve ekonomik anlamına bakılır. Gelir tablosundaki faaliyet sonuçlarının 

ölçümlemesi ile doğrudan doğruya ilgili unsurlar ise gelirler ve giderlerdir. Finansal 

durumdaki değişim tablosunun unsurları ise gelir tablosunun unsurlarını ve bilanço 

unsurlarındaki değişiklikleri yansıtır. Finansal durumun ölçümlemesiyle doğrudan 

ilgili unsurlar varlıklar, borçlar ve özkaynaklardır10.  

Bilanço esasları aşağıda tanımlanmıştır11: 

a) Varlık, geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve halihazırda işletmenin 

kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen 

değerlerdir. Bir varlığın beklenen ekonomik faydası, işletmeye nakit ve nakit benzeri 

akımına doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlayacak potansiyeldir.  

b) Borç, geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi işletmenin ekonomik fayda 

sağlayabilecek değerlerinde bir çıkışa neden olacak mevcut yükümlülüklerdir. Bir 

borcun temel özelliği mevcut bir yükümlülük içermesidir. Yükümlülük belli bir 

şekilde hareket etmeyi veya davranmayı gerektiren bir görev veya sorumluluktur. 

Bağlayıcı bir yasal anlaşmadan veya yasal bir mecburiyetten doğan yükümlülüklerin,  

normal olarak rastlandığı üzere, örneğin mal ve hizmet alımları karşılığında yüklenilen 

borçlarda olduğu gibi yasal yaptırımları olabilir. Diğer yandan yükümlülükler,  iş 

yapma ilkelerinden, örf ve adetlerden ve iyi iş ilişkilerini korumak veya hakkaniyete 

                                                 
10 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 

11 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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uygun davranmak arzusundan da kaynaklanabilir. Örneğin, eğer bir işletme, garanti 

süreleri geçmiş olmasına rağmen ürünleri ile ilgili hatalardan doğan sorumlulukları 

yerine getirmeyi bir şirket politikası haline getirmişse, satılan mallarla ilgili olarak 

ortaya çıkması beklenen bu giderler şirket için borç olarak dikkate alınırlar.  

c) Özkaynaklar, işletmenin varlıklar toplamından yabancı kaynakların indirilmesi 

suretiyle kalan kısımdır. Varlıklardan bütün borçlar düşüldükten sonra kalan kısım 

olarak tanımlanmışsa da bilançodaki bir alt sınıflandırma olabilir.  Örneğin,  şirket 

olarak faaliyet gösteren bir işletmede hissedarların işletmeye koyduğu fonlar, 

dağıtılmamış karlar,  dağıtılmamış karlardan ayrılan yedekler ve sermaye yedekleri 

(sermaye koruma düzeltmeleri) ayrı ayrı gösterilebilir. Bilançoda yer alan 

özkaynaklar, varlıkların ve borçların ölçümlemesi neticesinde belirlenir.  

Faaliyet Sonuçları esasları aşağıda tanımlanmıştır: 

Kâr, münferiden, faaliyet sonuçlarının ölçümü olarak veya yatırımın kârlılığı 

ya da hisse başına kar gibi diğer ölçümlerin belirlenmesinin temel unsuru olarak 

sıklıkla kullanılmaktadır. Kârın belirlenmesi ile doğrudan ilgili olan unsurlar gelirler 

ve giderlerdir.  Gelirlerin ve giderlerin tahakkuku ve ölçümlemesi, dolayısıyla kârın 

belirlenmesi kısmen, finansal tabloların hazırlanmasında işletmenin takip ettiği 

sermaye ve sermayenin sürdürülmesi kavramlarına bağlıdır ve temel esaslar aşağıda 

açıklanmıştır12.  

a) Gelir, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda işletme bünyesine varlık girişi veya 

diğer şekillerdeki varlık çoğalmaları sonucundaki artışı veya özkaynaklarda 

hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki kalemlerde artış meydana getiren borçlardaki 

azalmayı ifade eder. Gelirin tanımı hasılatın ve kazancın ikisini birden içerir. Hasılat 

işletmenin olağan faaliyetleri neticesinde ortaya çıkar; satış, ücret, faiz, temettü, lisans 

ücreti ve kira gibi çeşitli adlar taşır. Kazançlar gelir tanımına giren diğer kalemleri 

belirtir.   

                                                 
12 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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Giderler, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda varlık çıkışı veya diğer 

şekillerdeki varlık eksilmeleri sonucundaki azalışları veya özkaynaklarda hissedarlara 

yapılan ödemelerin sonucunda ortaya çıkan azalmaların dışında özkaynaklarda azalma 

sonucunu doğuran borçlarda meydana gelen artışları ifade eder. Gider tanımı, zararları 

olduğu gibi işletmenin olağan faaliyetleri sırasında doğan giderleri de içerir. 

İşletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili giderler, satışların maliyeti, ücretler ve 

amortismanlar gibi giderleri içerir.  Giderler genellikle nakit, nakit benzerleri, stoklar, 

maddi duran varlıklar gibi varlıkların işletme dışına çıkışı veya işletmedeki varlıkların 

değerlerinde azalmalar olması şeklinde oluşur. Sermaye Koruma Düzeltmesi 

Varlıkların ve borçların yeniden değerlemesi veya değerlerinin yeniden 

belirlenmesi özkaynaklarda artışlara veya azalışlara sebep olur. Bu artış veya azalışlar 

gelir ve gider tanımlarına girmekle birlikte, sermayenin korunması kavramı uyarınca 

gelir tablosuna dahil edilmezler. Bunun yerine özkaynaklarda sermaye koruma 

düzeltmesi (sermaye düzeltmesi olumlu/olumsuz farkları) veya yeniden değerleme 

yedeği olarak gösterilirler13.  

1.1.9 Finansal Tabloların Unsurlarının Tahakkuku 

Tahakkuk, unsur tanımına giren bir kalemin yukarıda açıklanan tahakkuk için 

gereken ölçütleri taşıması halinde bu unsurun bilançoya veya gelir tablosuna dahil 

edilmesi sürecini ifade eder. Bu süreç bir kalemin sözel olarak ve parasal tutar olarak 

tarifini ve bu tutarın bilanço ve gelir tablosu toplamları içine dahil edilmesini içerir. 

Tahakkuk ölçütlerine uyan ve bunları geçen kalemler bilançoda veya gelir tablosunda 

gösterilmelidirler. Bu tür kalemlerin tahakkukunun muhtemel olması halinde, ne 

uygulanan muhasebe politikalarının açıklanması, ne de notlar veya açıklayıcı bilgilerle 

bu durum düzeltilebilir14.  

                                                 
13 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 

14 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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Tahakkuk için gerekli iki ön şart aşağıda tanımlanmıştır15: 

a) Gelecekteki Ekonomik Yarar Olasılığı :Tahakkuk ölçütü içinde kullanılan olasılık 

kavramı, bir kalemle ilgili olarak gelecekte işletmeye bir ekonomik yarar girişi ya da 

işletmeden bir ekonomik yarar çıkışı olup olmayacağı konusundaki belirsizliğin 

derecesini ifade eder. Olasılık kavramı işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü ortamdaki 

belirsizlikleri dikkate alır. Gelecekteki ekonomik yarar akışlarındaki belirsizliğin 

düzeyi, finansal tablolar hazırlanırken elde bulunan verilere dayanılarak kararlaştırılır. 

Örneğin, bir işletmeden olan alacağın tahsilinin olası görünmesi ve aksi bir durumu 

belirten herhangi bir kanıt olmaması, alacağın bir varlık olarak tahakkuk ettirilmesini 

gerektirir. Ekonomik yararda olması beklenen azalma kadar bir tutar gider olarak 

tahakkuk ettirilir. 

b) Ölçümlemenin Güvenilirliği: Bir kalemin tahakkuk ettirilebilmesi için gereken ikinci 

şart, bu kalemin güvenilir bir şekilde tespit edilen bir maliyeti veya bir değeri olması 

şartıdır.  Birçok durumda maliyet veya değerin tahmin edilmesi gerekir. Makul 

tahminlerin kullanılması finansal tabloların hazırlanmalarındaki önemli esaslardan biri 

olup finansal tabloların güvenilirliğini zayıflatmaz. Ancak eğer makul bir tahmin 

yapılamıyorsa ilgili kalem bilançoda veya gelir tablosunda tahakkuk ettirilmez.  

Yukarıda sıralanan tahakkuk esasları olan gelecekteki ekonomik yarar olasılığı 

ve ölçümlemenin güvenilirliği kriterleri kapsamında varlık, yükümlülük, gelir ve gider 

tahakkuk esasları aşağıda özetlenmiştir16: 

a) Varlıkların Tahakkuku: Bir varlığın gelecekte işletmeye ekonomik yarar girişine 

neden olacağı muhtemelse ve maliyeti ya da değeri güvenilir bir şekilde 

ölçümlenebiliyorsa bu varlık bilançoda gösterilir. Yapılan bir harcamanın, içinde 

bulunulan muhasebe döneminden sonraki dönemlerde, işletmeye ekonomik yarar 

girişi sağlaması mümkün değilse, bilançoda herhangi bir varlık gösterilmez. Bunun 

yerine bu harcama gelir tablosunda gider olarak gösterilir.   

                                                 
15 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 

16 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 



 

17 
 

b) Borçların Tahakkuku: Mevcut bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik 

yarar sağlanabilecek kaynakların işletmeden çıkışı gerçekleşecekse ve ortadan 

kalkacak yükümlülük güvenilir bir şekilde ölçümlenebiliyorsa bilançoda borç 

tahakkuku yapılır.  Uygulamada, anlaşmalardan doğan birbirine eşit yükümlülükler 

her iki tarafça yerine getirilmemişse, örneğin, sipariş edilen mallar henüz teslim 

edilmemişse, finansal tablolarda genellikle borç tahakkuku yapılmaz.  

c) Gelirin Tahakkuku: Güvenilir bir şekilde ölçümlenmek şartıyla, varlıklardaki bir artış 

ya da borçlardaki bir azalış nedeniyle gelecekte ekonomik yarar artışı olacaksa, gelir 

tablosunda gelir tahakkuku yapılır.  Bunun anlamı, varlıklarda artışlar veya borçlarda 

azalışlar meydana getiren tahakkuklar yapıldığında bunlarla eş zamanlı olarak gelir 

tahakkuklarının da yapılmasıdır 

d) Giderlerin Tahakkuku: Varlıklardaki bir azalış ya da borçlardaki bir artış nedeniyle 

ortaya çıkan ve ölçülebilen bir gelecekteki ekonomik yarar azalması, gelir tablosunda 

gider olarak tahakkuk ettirilir. Bunun anlamı, borçlarda artışlar veya varlıklarda 

azalışlar meydana getiren tahakkukların yapıldığında, bunlarla eş zamanlı olarak gider 

tahakkuklarının da yapılmasıdır. Giderler ilgili olduğu gelir hesapları ile doğrudan 

ilişkilendirilmesi esasına göre gelir tablosunda tahakkuk ettirilir. Genellikle, giderlerle 

gelirlerin eşleştirilmesi olarak adlandırılan bu işlem, doğrudan doğruya ve beraberce 

aynı işlemden veya diğer olaylardan kaynaklanan gelir ve giderlerin ayrı ayrı veya bir 

arada, eşzamanlı olarak tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Örneğin, malların satışı 

sonucunda gelir tahakkuku yapıldığında satılan malın maliyetini oluşturan değişik 

giderlerin de tahakkuku yapılır.  
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1.1.10 Finansal Tabloların Unsurlarının Ölçüm Esasları 

Finansal tabloların hazırlanmasında işletmelerce en çok kullanılan ölçüm esası 

tarihi maliyet esasıdır. Bu esas diğer ölçüm esasları ile birlikte kullanılır. Örneğin, 

stoklar genellikle maliyet veya net gerçekleşebilir değerden küçük olanı ile ölçümlenir, 

menkul kıymetler piyasa değeri ile ölçümlenebilir, emeklilik borcu bugünkü değeri ile 

ölçümlenir. Bunlara ilave olarak, bazı işletmeler tarihi maliyet esasının fiyat 

değişikliklerinin parasal olmayan kalemler üzerindeki etkisini göstermekte yetersiz 

kalması nedeniyle cari maliyet esasını kullanırlar. Bu tahakkuk esaslarını aşağıda 

açıklanmıştır17: 

a) Tarihi Maliyet: Varlıklar elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit 

benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların piyasa değerleri ile 

ölçümlenir. Borçlar borç karşılığında elde edilenin tutarı ile veya işletmenin normal 

faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, borcun kapatılması için gereken nakit veya 

nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilir. 

b) Cari Maliyet: Varlıklar aynı varlığın veya bu varlıkla eşdeğer olan bir varlığın alınması 

için halihazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilirler. Borçlar, 

yükümlülüğün kapatılması için gereken nakit ve nakit benzerlerinin iskonto edilmemiş 

tutarları ile gösterilir. 

c) Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri): Varlıklar, normal faaliyet koşullarında, bir 

varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin 

tutarıdır. Borçlar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi 

gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin iskonto edilmemiş tutarları ile gösterilir. 

Bugünkü Değer: Varlıklar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, ileride 

yaratacakları net nakit girişlerinin bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilirler. 

Borçlar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ileride ödenmesi 

gereken net nakit çıkışlarının bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilir. 

                                                 
17 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21 
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1.2 Yaratıcı Muhasebe Nedir? 

1.2.1 Finansal Bilgi Manipülasyonu ve Yaratıcı Muhasebe 

Michael Jones “Creative Accounting, Fraud and International Accounting 

Standards (Yaratıcı Muhasebe, Hile ve Uluslararası Muhasebe Standartları)” eserinde 

özetle yaratıcı muhasebeyi muhasebedeki ölçüm ve sunum esnekliklerinden yaralanıp 

hesapları hazırlayıcıların faydasına olacak şekilde sunmak olarak tanımlar18.  

Daha geniş anlamda ise yaratıcı muhasebe ya da başka bir ifade ile finansal 

bilgi manipülasyonu şirket yönetiminin ya da yöneticilerinin finansal tablolarını 

hazırladıkları muhasebe ve raporlama standartlarında yer alan yoruma açık 

konuların değerlendirmelerinde, seçimlik politikaların yorumlanmasında, ya da 

yeterli yönlendirmeye açık olmayan noktalardaki açıklardan yararlanıp genel kabul 

görmüş ilkelere (muhasebe ve/veya raporlama ilkeleri) aykırı bir şekilde faaliyetlerini 

(kar veya zararlarını), finansal durumlarını (bilançolarını), veya özkaynaklarını 

olduğundan faklı göstererek raporlama yapmaktır.  

Şirket iflasları ya da skandallarında temel olarak karşımıza çıkan örnekler, 

muhasebe ve raporlama işlemlerindeki açıklar, esneklikler ile maili tabloların doğru 

ve dürüst gösterim yerine manipülasyona tabi tutulup okuyucuları ve paydaşları 

yanıltacak şekilde finansal tablo hazırlayıcıların menfaatleri doğrultusunda 

olduğundan farklı olarak sunulmak olarak değerlendirilebilir.  

  

                                                 
18 Jones Michael, “Creative Accounting, Fraud and International Accounting Standards”, West 
Sussex, Wiley, 2011. 
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Yaratıcı muhasebeyi incelerken aynı zamanda suiistimali (hile) (fraud) da göz 

önünde bulundurmak gerekmektedir. Türkiye İç Denetim Derneği yayınladığı iç 

denetim terimler sözlüğünde suiistimali “Hile, sahtekârlık, emniyeti kötüye kullanma 

ile nitelendirilebilecek hukuk dışı fiillerdir. Bu fiiller, sadece şiddet tehdidi veya fizikî 

güç kullanımının gerçekleştirilmesine bağlı değildir. Suiistimaller para, mal veya 

hizmet sağlamak, hizmet kaybından veya ödeme yapmaktan kaçınmak veya sahsıyla 

veya isle ilgili bir avantaj elde etmek amaçlarıyla çeşitli taraflar ve kurumlar 

tarafından gerçekleştirilebilir”19 olarak tanımlar. 

Tanımdan görüldüğü üzere suiistimal, yaratıcı muhasebe ya da yaratıcı 

muhasebe hilelerini de içermekle birlikte şirket paralarını ve varlıklarını fiziki olarak 

çalma işlemleri de kapsamaktadır. Finansal tablo suiistimalleri ise fiziki 

uygulamalardan ziyade şirket hesapları üzerinde yapılan suiistimalleri kapsamaktadır.  

Bu çalışmanın devamında finansal tablo suiistimallerini incelenecek. 

Finansal tablo suiistimali olan yaratıcı muhasebe için yaygın olarak kullanılan 

diğer deyişler de mevcuttur. “Finansal tablo makyajlama”, “kazanç yönetimi”, 

“gelir düzgünleştirme”, “defterleri kaynatma”, “kozmetik raporlama”, 

“işletmenin vitrinini düzeltmek” defterleri pişirme sanatı”, “karları hesaplama 

sanatı”, bilanço sunma sanatı” gibi ifadeler öne çıkan deyişler olarak durur. Bu 

deyişlerden anlaşılacağı üzere yaratıcı muhasebe uygulaması hem beceri hem de emek 

gerektiren bir suiistimal yöntemidir.20  

  

                                                 
19 TİDE, İç Denetim Terimler Sözlüğü, 2011, (Çevrimiçi) 
http://tide.org.tr/uploads/IcDenetimTerimlerSozlugu.pdf (Erişim Tarihi: 21.10.2014), s.4.  

20 20 Nermin Çıtak, “Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama mıdır?”, Mali Çözüm Dergisi, 
İSMMMO Yayınları, Y. 2009 S.91 (Şubat 2009), s. 84. 
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1.2.2 Hile ve Hileli Raporlama 

Yaratıcı muhasebe ve suiistimal tanımlarını bir önceki bölümde açıklandı. 

Ancak bu tanımlarla birlikte açıklamak gereken yeni bir tanım çıkmaktadır, hile ve 

hileli raporlama.  

Türk Dil Kurumu internet sitesinde “Hile” kelimesini “birini aldatmak, 

yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, 

entrika” olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere hile direkt olarak 

yanıltmak ile iç içe geçmiştir. 

ABD Ulusal Hileli Finansal Raporlama Komisyonu ise 1987 yılında 

yayınladığı raporunda, “Hileli Finansal Raporlama”yı “kasıtlı pervasız davranış içeren 

eylem veya ihmal sonucu finansal tablolarda önemlilik arz edecek derecede yanlış 

raporlama” olarak tanımlamaktadır. Hileli raporlama birden fazla şekilde veya faktör 

içerecek şekilde yapılabilir. Bunlar yanlış satışlar ve siparişler, stok kayıtlarının 

yanıltıcı şekilde işlenmesi gibi kurumsal kayıtların yanlış veya eksik yönlendirilmesini 

içerecek şekilde yapılır21.   

Hileli finansal raporlama temel olarak aşağıdaki kategorilerde yapılmaktadır22: 

a. Gelirleri fazla gösterme (Örnek: Gerçekleşmemiş satışları 

kaydetmek), 

b. Maliyetleri düşük gösterme (Örnek: karşılıkları olduğundan az 

göstermek, faiz giderlerini fazladan aktifleştirmek)  

c. Varlıkları fazla gösterme (Örnek: Fazla şerefiye kaydetmek, varlıkları 

olduğundan fazla değerli kaydetmek) 

d. Yükümlülükleri düşük gösterme (Örnek: Bilanço dışı finansman) 

 

  

                                                 
21 COSO, Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 1987, (Çevrimiçi) 
http:// http://www.coso.org/publications/ncffr.pdf (Erişim Tarihi: 07.11.2014), s.2. 

22 Jones Michael, “Creative Accounting, Fraud and International Accounting Standards”, West 
Sussex, Wiley, 2011. 
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1.2.3 Yaratıcı Muhasebe ve Hile Sınırları  

Hile, genel anlamda birini yanıltmak için yapılabilecek her türlü adımı içeren 

geniş kapsamlı bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsama finansal araçlar 

vasıtasıyla yapılabilecek hileler girmekle birlikte finansal araçlar dışında günlük ve iş 

hayatında kullanılan araçların kötüye kullanımını da içermektedir. Hile kavramı 

değerlendirildiğinde yasalara aykırılığın da her zaman var olduğu hatırlanmalıdır.   

Yaratıcı muhasebe ise finansal araçları veya verileri kullanarak hile yoluna 

başvurmak olarak değerlendirilebilir. Başka bir ifade ile yaratıcı muhasebe, muhasebe 

hilesi olarak değerlendirilebilir. Çalışmanın 2. bölümde yaratıcı muhasebe olarak 

değerlendirilebilir yasal seçimlik muhasebe politikaları ve 3. bölümünde ise finansal 

hile olarak değerlendirilebilir yaratıcı muhasebe kapsamında giren muhasebe hileleri 

anlatılacak olup hile ile ilgili diğer alanlar bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.  

1.2.4 Dünyada Yaşanmış Suiistimal Örnekleri 

Dünya genelinde yaşanmış yaratıcı muhasebe skandallarından 3 tane önemli 

skandalda yaşanmış yaratıcı muhasebe konuları aşağıda gösterilmiştir 23.  

Tablo 1: Dünyada Yaşanmış Önemli Muhasebe Skandalları  

Ülke Kuruluş Manipülatif muhasebe konuları  
Çin Zhenzou/Baiwen   Hileli satışlar 

 Hileli ilişkili taraf işlemleri 
 Sermayenin yanlış kullanımı 
 Aktifleştirilmiş maliyetler  
 Ertelenmiş giderler 
 Şüpheli alacaklar 

İtalya Parmalat   Fiktif satışlar 
 Çifte faturalandırma 
 İştirak satışlarında manipülasyon 
 Borçların bilanço dışı bırakılması 
 Borçların özkaynak olarak gösterilmesi 
 Varlıkların olduğundan fazla gösterilmesi 

ABD Enron   Fiktif satışlar 
 İştiraklerin bilanço dışı bırakılması 
 Borçların satış olarak gösterilmesi  

Kaynak: Jones Michael, “Creative Accounting, Fraud and International Accounting Standards”, 
West Sussex, 2011. 

  

                                                 
23 COSO, Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 1987, (Çevrimiçi) 
http:// http://www.coso.org/publications/ncffr.pdf (Erişim Tarihi: 07.11.2014), s.2. 
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1.2.5 Suiistimal ve Yaratıcı Muhasebeye Yönelten Etmenler 

Michael Jones’a göre yaratıcı muhasebe yoluyla finansal tablo 

manipülasyonunda temel motivasyon etmenleri aşağıdaki gibidir24:  

1 Kişisel teşvikler (Örnek: Kar odaklı ücret, ikramiye, hisse bazlı ödemeler 

vb.) 

2 Pazar beklentileri (Örnek: Analistlerin beklentilerini yakalama çabası, kar 

düzeyi ayarlama)  

3 Özel durumlar (Örnek: Faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlama amacı, yeni 

konular, şirket alımları ve birleşmeler, düzenleyici kuruluşların dikkatine 

gelmeme çabası, yeni yönetici ekip) 

KPMG’nin dünya çapında yaptığı araştırmalar sonucu yayınladığı “Bir 

Suistimalcinin Profili” adlı araştırmada suiistimale yönelten dört önemli etken 

karşımıza çıkmaktadır25; 

1 Kurumsal rekabet (çalışanlar arasındaki rekabet),  

2 Piyasa rekabeti (şirketler arasındaki rekabet),  

3 Agresif satış kültürü ve  

4 Suiistimalcinin kötü haberleri gizleme isteği (kısmen çevresel etkenler, 

ancak suçlunun kişisel özellikleriyle daha ilişkili, bir suiistimalci bu 

çevresel etkenlere vereceği karşılığı (en yüksek satış primini kazanmak 

için rakipleri saf dışı bırakmaya çalışmak gibi)’dır. 

  

                                                 
24 COSO, Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 1987, (Çevrimiçi) 
http:// http://www.coso.org/publications/ncffr.pdf (Erişim Tarihi: 07.11.2014), s.2. 

25 KPMG Türkiye, “Bir Suistimalcinin Profili”, İstanbul, 2014, s.7-27 
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Suiistimal üçgeni 

Bir suiistimalcinin profilini anlayabilmek için öncelikle kişiyi suiistimale 

yöneltebilecek unsurları ele almak gerekir; fırsat, baskı ve rasyonalizasyon. 

Suiistimalci hakkında daha ayrıntılı bir resme sahip olabilmek için fırsat unsurunun 

bir bileşeni olarak “kapasite”’yi de bunlara ekleyebiliriz. Resmi anlayabilmenin bir 

yolu olarak: Potansiyel suiistimalci, “fırsat” yönünde açılmış bir kapı olduğunu 

fark eder. “Baskı” ve “rasyonalizasyon” unsurları potansiyel suiistimalciyi 

kapının eşiğine getirir, “kapasite” ise onu kapıdan içeri sokar26.  

Şekil 1. Suiistimal Fırsat Üçgeni 

 

Kaynak: KPMG Türkiye, “Bir Suistimalcinin Profili”, İstanbul, 2014, s.7 

a. Fırsat 

İnsanlar bir fırsatını bulmadıkları sürece suiistimal gerçekleştirmezler. 

Araştırılan vakalardaki suiistimalcilerin çoğunluğu, mağdur kurumda 6 yıldan uzun 

süredir çalışmakta olan kişilerdir. Bu durum, suiistimalcilerin bir şirkette işe başlarken 

suiistimal gerçekleştirme maksadı taşımadıklarını ancak değişen kişisel koşullar veya 

agresif iş hedefleri yüzünden suiistimale yöneldiklerini göstermektedir.  

Fırsat kendisini nasıl gösterir? 

Araştırmaya göre, suiistimallerin %54’ü zayıf iç kontrol mekanizmaları 

mevcut olduğunda gerçekleşmiştir. Bu durum, pek çok kurumun, çalışanlarını daha iyi 

denetleyip kontrol edebildiği takdirde suiistimal fırsatını önemli ölçüde ortadan 

kaldırabileceğini göstermektedir. 

                                                 
26 KPMG Türkiye, “Bir Suistimalcinin Profili”, İstanbul, 2014, s.7-27 
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b. Baskı 

Her suçta olduğu gibi suiistimal için de bir motivasyon kaynağı gerekir ve 

araştırmaya konu 596 suiistimalcinin hepsinde ağır basan baskı unsuru maddiyata 

yöneliktir. Araştırmada yer alan katılımcılara 14 baskı unsuru sunulmuş ve uygun 

olduğunu düşündükleri tüm seçenekleri belirtmeleri istenmiştir. 1082 baskı unsurunun 

614’ü açgözlülük, maddi kazanç ve maddi zorlukla ilgili olup, 114’ü iş yaşamındaki 

hedeflerle ilgilidir. Maddi nedenlere dayanmayan tek baskı unsuru ise 106 vaka ile 

“sırf heves” veya bir başka ifadeyle “çünkü ben yapabilirim” düşüncesidir. 

c. Rasyonalizasyon 

Suiistimalciler de, diğer suçlular gibi genellikle işledikleri suç karşısında bir 

gerekçe uydurma eğilimindedirler. Korku ve öfke gibi duygusal dürtüler araştırmaya 

konu 596 suiistimalciden sadece %10’u için önemli birer dürtüdür. Suiistimalin en 

önemli nedenlerinden birinin maddi kazanç sağlamak olduğu düşünüldüğünde; “hak 

ettiği ücreti alamama”nın suiistimalcilerin ileri sürdüğü nedenlerden sadece %16’sını 

oluşturuyor olması şaşırtıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tek önemli 

duygusal etken olan “üstünlük duygusu” ise, suiistimalcilerin %36’sı için önemli bir 

neden olarak belirtilmektedir. Suiistimal faaliyetlerinin %29’unun üst düzey 

yöneticiler (en yüksek oran) tarafından gerçekleştirilmiş olması, “üstünlük duygusu” 

ile ilişkilendirilebilir. Üst düzey yöneticilerin %44’ü güçlü bir “üstünlük duygusu” 

hissetmiş ve görünen o ki, oyunu diğer çalışanların davranışlarını düzenleyen şirket 

kurallarına uyarak oynamamışlardır.  

Kazanç Yönetimi 

Şirket finansal tablo kullanıcılarının izlenimleri son derece önemlidir. 

Yöneticiler, yönettikleri şirketin piyasada iyi bilinmesi için şirketin kazançlarıyla 

oynayabilmektedirler ve bu durum tipik bir yaratıcı muhasebe uygulamasıdır. İşletme 

yöneticileri karar alma yetkilerini kullanarak, işletmenin ekonomik performansı 

hakkında işletme sahipleri başta olmak üzere diğer paydaşları yanıltmak amacıyla 

kazanç yönetimine başvurmaktadırlar.27.   

                                                 
27 Nermin Çıtak, “Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama mıdır?”, Mali Çözüm Dergisi, 
İSMMMO Yayınları, İstanbul, 2009-91, s. 100-103 
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Kazanç yönetimi, daha çok işletmenin hisse senedi fiyatlarının artması beklentisi, borç 

sözleşmelerindeki şartlara uyulduğunu gösterebilmek gibi nedenlerden dolayı 

gerçekleşmektedir. Kazanç yönetimindeki temel hedef, zararları önlemek, 

kazançlardaki azalmayı önlemek, analist tahminlerini karşılamak, analist tahminlerini 

geçmek olarak sıralanabilir. Kazanç yönetimi tekniklerinden en önemlilerden biri 

gelirin düzgünleştirilmesi olup işletme için normal olarak kabul edilen gelirdeki 

dalgalanmaların bilinçli olarak azaltılması şeklinde tanımlanabilir. Yöneticiler, 

düzgün kazancın daha fazla değerli olduğunu, düzgün kazançların olası borç ve 

temettü anlaşmalarının ihlalleri riskini azalttığını, yönetim ikramiyelerini artırdığını 

düşündükleri için yönettikleri işletmelerin gelirlerini düzgünleştirmeye 

çalışmaktadırlar. Kazanç yönetiminin uygulandığı koşullar ve kazanç yönetimini bu 

koşullarda teşvik eden unsurlar aşağıda tablo halinde sunulmuştur 28. Tablo 2: Kazanç 

Yönetiminde Koşullar ve Teşvik Edici Unsurlar 29 

Koşullar Teşvik/Bahane 
Kazançlar, piyasadaki kazanç tahminlerinden 
az  

Hisse senedinin piyasa fiyatındaki potansiyel büyük 
düşüşü önlemek 

İşletme, hisse senetlerini ilk kez halka arza 
hazırlanıyor 

Hisse senedinin satılacağı fiyatı en üste çıkarmak için 
mümkün olan en iyi kazanç görünümünü vermek 

Kazançlar, teşvik ödemesi alma seviyesinin 
hemen üstünde veya ek herhangi bir ödeme 
alınamayacak azami sınırın üstünde  

Kazançların asgari ve azami sınırlar arasında 
kalmasını sağlayarak azami teşvik ödemesini elde 
etmek.  

İşletme, kredi veya borç anlaşmasında 
kazançla ilgili finansal sözleşmeyi ihlal etme 
durumuna yakın  

Örneğin faiz oranı artırımı gibi anlaşma ihlalinin ters 
etkilerini önlemek için teminat veya acil geri ödeme 
talebinde bulunulması 

Yönetimin erişilebilir olacağına inandığı 
seviyenin biraz altında veya üstünde uzun 
vade kazanç trendi  

Piyasanın tepkisini önlemek için kazançları aynı 
seviyede gerçekleşiyormuş gibi gösterilmesi 

İşletmenin üst yönetiminde değişiklik olması  Yeni yönetimin gelişliyle büyük iptaller almak, 
böylece gelecekteki ödemelerin sonuçlarından 
kurtulmak ve suçun giden yönetime atfedilmesine izin 
vermek 

Kaynak: Nermin Çıtak, “Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama mıdır?”, Mali Çözüm 
Dergisi, İSMMMO Yayınları, İstanbul, Y. 2009 S.91 (Şubat 2009), s. 100-103. 
  

                                                 
28 Nermin Çıtak, “Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama mıdır?”, Mali Çözüm Dergisi, 
İSMMMO Yayınları, İstanbul, 2009-91, s. 100-103 

29 Nermin Çıtak, “Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama mıdır?”, Mali Çözüm Dergisi, 
İSMMMO Yayınları, İstanbul, Y. 2009 S.91 (Şubat 2009), s. 100-103. 
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1.2.6 Finansal Tablolarda Yönetimin Sorumlulukları ve Yaratıcı Muhasebe İlişkisi  

Finansal tabloların hazırlanmasından gerçeğe uygun olarak sunumuna kadar 

sorumluluk sahibi taraflar aşağıdaki sunulmuştur. Bu taraflar mali tabloların güvenilir 

bir şekilde sunulmasından sorumlu olmakla birlikte yaratıcı muhasebe hilelerinin 

önlenmesinde veya ortaya çıkarılmasında sorumluluk sahibidirler. 

Şirket yönetimleri, finansal tabloların ilgili muhasebe ve raporlama 

standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan 

ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli 

yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim 

tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur30.  

Şirket yönetimi bir önceki paragrafta belirtildiği üzere finansal tabloların 

hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir şekilde sunumundan sorumlu olmakla birlikte 

hile ve usulsüzlüklerin önlenmesinden de sorumludurlar. Şirket yönetimi, yaratıcı 

muhasebeyi sınırlayan ağıdaki aksiyon planlarını işletmelidir. 

Kurumsal yönetim kapsamında yönetişim: Yaratıcı muhasebe ile kurumsallık 

arasında ters yönde ilerleyen bir paralellik mevcuttur. Şirket yönetimleri yaratıcı 

muhasebe hilelerinin önlenmesi ve tespiti için şirketlerine kurumsallık kimliği 

kazandırmalıdırlar.  

 Görev ayırımlarının (segregation of duties) ve gerekli iç kontrol süreçlerinin 

düzenli işlediği işletmelerde yaratıcı muhasebe örneklerine rastlama oranları daha 

düşüktür.  

 İç kontrol biriminin düzenli işlediği işletmelerde yaratıcı muhasebe örneklerinin 

işlem olduğu süreçte tespit ve önleme oranı daha yüksek olmakla birlikte caydırıcı 

etkiye de sahiptir.  

 İç denetim biriminin düzenli işlediği işletmelerde yaratıcı muhasebe örneklerinin 

tespit oranı daha yüksek olmakla birlikte caydırıcı etkiye de sahiptir.  

 Denetim Komitesi: Halka açık şirketlere zorunlu olmakla birlikte halka açık 

olmayan şirketlerde tavsiye edilen denetim komitesi yönetim kurulundan bağımsız 

                                                 
30 KGK, Bağımsız Denetim Standardı 700, 2014, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_700_Resmi_Gazete.pdf (Erişim Tarihi: 18.10.2014), s.6-36. 
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kişilerden oluşmakta ve şirketin iç denetim süreçleri ile bağımsız denetim 

süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Dolayısıyla denetim 

komitesinin varlığı yönetim kurulu seviyesinde yaratıcı muhasebe kavramının 

değerlendirilip yönetim kurulunun gerekli aksiyonları almasını sağlayan önemli ve 

hayati bir kuruluş olarak değerlendirilir. Denetim komitesinin varlığı ve işleyişi, 

yaratıcı muhasebe uygulamalarının önlenmesinde veya tespitinde önemli bir araç 

olarak değerlendirilmelidir.  

 Riskin erken teşhisi komitesi: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378'inci 

Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, 

şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken 

teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi 

amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle 

yükümlüdür. Riskin erken teşhisi komitesinin varlığı ve işleyişi, yaratıcı muhasebe 

uygulamalarının önlenmesinde veya tespitinde önemli bir araç olarak 

değerlendirilmelidir.  

1.2.7 Finansal Tablolarda Bağımsız Denetçi Sorumlulukları ve Yaratıcı Muhasebe 

İlişkisi 

Bağımsız denetçi sorumluluğu, yapılan bağımsız denetime dayanarak bu 

finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetim, ilgili bağımsız 

denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu standartlar, etik ilkelere 

uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir 

biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere 

planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, finansal tablolardaki 

tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız 

denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin 

seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine 

dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaate göre yapılmalıdır. 

Bu değerlendirmede, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmalıdır31.

                                                 
31 KGK, Bağımsız Denetim Standardı 700, 2014, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_700_Resmi_Gazete.pdf (Erişim Tarihi: 18.10.2014), s.6-36. 
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Bağımsız denetçi, ek olarak yönetim tarafından benimsenen muhasebe 

politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün 

olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirmelidir. Bağımsız denetçi, denetim 

sırasında temin ettiği bağımsız denetim kanıtlarının, görüşünün oluşturulmasına yeterli 

ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanmalıdır. 

Bu çalışmanın 3 numaralı kısmında anlatılan yaratıcı muhasebe örnekleri 

incelendiğinde önemli bir kısmının belirlenen muhasebe politikalarının ve 

tahminlerinin uygun olmayan şeklide uygulanması ve sunumundan oluştuğu 

görünmektedir. Dolayısıyla bağımsız denetçi, yaratıcı muhasebe uygulamalarının 

tespitinde direkt sorumluluk sahibi taraflardan biridir. Bağımsız denetçi, rutin 

denetimin bir parçası olarak “hile” kavramını denetim süresi boyunca değerlendirme 

kapsamında tutmalıdır.  

Yaratıcı muhasebe yoluna başvuran şirket yöneticileri veya çalışanları 

yaptıkları bu muhasebe hilelerinin tespit edilmemesi için gerekli önlemlerini aldıkları 

değerlendirildiğinde bağımsız denetçiye bu yaratıcı muhasebe hilelerinin tespiti için 

uygun denetim prosedürleri uygulama görevi ve sorumluluğu yüklenmiştir. 

Yukarıda bağımsız denetçinin finansal tablolardaki sorumlulukları ve yaratıcı 

muhasebe tespiti için yürütmesi gereken uygun denetim prosedürlerinden 

bahsedilmekle birlikte bu sürecin birincil görevi yönetim kuruluna düşmekte olup bu 

görev, uygun ve ehil bağımsız denetçi seçme ve atama görevidir.  

1.2.8 Düzenleyici Kuruluşların Sorumluluğu ve Yaratıcı Muhasebe İlişkisi 

Yaratıcı muhasebe uygulamaları ya da suiistimaller kanunlar, standartlar ve 

düzenlemelerdeki eksiklikler ve esnekliklerden doğrudan etkilenmektedir. Bu 

durumda ortaya düzenleyici kuruluşların sorumluluğu çıkmaktadır. Bu kuruluşların 

düzenlemelerinin ve çalışmalarının etkinliği piyasa manipülasyonlarının ortamına 

direkt olarak etki etmektedir. Bunların örnekleri ve Türkiye’deki muadilleri aşağıdaki 

gibidir: 

 Kanun koyucu ve düzenleyici kuruluşlar (TBMM, Hükümet, ve bakanlıklar vb.) 

 Sermaye piyasası düzenleme ve denetleme kuruluşları (SPK, BDDK, Hazine 

Müsteşarlığı vb.) 

 Standart düzenleyici kuruluşlar (KGK, TMSK vb.). 
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1.2.9 Yaratıcı Muhasebenin Yararları ve Sakıncaları  

Yaratıcı muhasebe uygulamaları, özetle muhasebe açıklarından yararlanarak 

finansal tablo okuyucusunu yanıltmak olarak özetlenebilir. Bu durumda yaratıcı 

muhasebeden faydalanan ve zarar gören taraflar açısından fayda ve zararları üzerinde 

durmakta fayda vardır. 

Yaratıcı muhasebenin yararları: 

 Yöneticiler, işletme finansal tablolarının daha gösterilmesi neticesinde daha 

yüksek derecede prim ve benzeri haklardan yararlanırlar. 

 Yöneticiler, işletme finansal tablolarının daha gösterilmesi neticesinde 

vermeleri gereken sorumluluklarından kaçınırlar. 

 Yöneticiler veya ortaklar şirket hisse senetlerini olması gerekenden daha düşük 

seviyede tutup kendileri veya başkaları adına bu düşük fiyattan satın alabilirler. 

 İşletmeler, daha düşük maliyetle finansman kaynağı elde ederler.  

 Ortaklar, daha yüksek gösterilen karlar sayesinde daha yüksek seviyede kar 

payları ele ederler. 

Yaratıcı muhasebenin sakıncaları: 

 Yöneticiler, yaratıcı muhasebe durumunun ortaya çıktığı durumlarda gerek 

güven ve gerekse de işlerini kaybetmekle karşı karşıya kalırlar.  

 İşletmeler, işletme içinde kalması gereken fonların dışarıya akması sonucu iflas 

durumu ile karşı karşıya kalabilirler. 

 Ortaklar, kısa vadede daha yüksek fayda sağlamalarına rağmen ( kar payı) uzun 

vadede kendilerine ait kaynakların başkaları tarafından kullanılması ve işletme 

dışına çıkarılması neticesinde gelecek dönemlerde elde edecekleri fayları elde 

edememe riski ile karşı karşıya kalırlar. 

 Finansman kuruluşları, daha riskli müşterilerine olması gerekenden daha düşük 

seviyede finansman sağlamaları veya finansman sağlamaması gereken 

müşterilere finansman sağladığı için yüksek miktarda batık riski ile karşı 

karşıya gelebilirler. 

 Şirketlerin bu işlemler ortaya çıkması sonucu maliyet oranı yükselmektedir.
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 Bağımsız denetçiler, Enron olayında olduğu üzere gerek güven kaybı ve 

gerekse de lisanslarını kaybedebilirler.  

 Devlet açısından batık finansmanın yol açacağı bankacılık riski, şirket 

batmaları sonucu oluşacak yüksek oranlı işsizlik, elde etmesi geren vergilerin 

tahakkuk ettirilememiş veya edilse bile tahsil edilememe riski taşımaktadır. 

 Devlet açısından güven kaybı ile birlikte en asli vazifelerinden biri olan 

yurttaşlarının haklarını koruyamama riski de mevcuttur.  

 Yatırımcılar açısından batık veya riskli portföylere yatırım yapılması 

neticesinde yüksek seviyede risk taşıma durumu aynı zaman fon getirilerinin 

de olması gerekenden farklı bir şeklide sunulması sonucunda direkt zararlara 

katlanma durumu mevcuttur. 

1.2.10 Kapsam Sınırlamaları 

Bu çalışmanın 2 ve 3 numaralı kısımlarında seçimlik politikalar ve yaratıcı 

muhasebe teknikleri örnekli olarak anlatılacak. Ancak aşağıdaki konular kendi başına 

bir araştırma konusu olabilecek seviyede olduğu için bu çalışmanın kapsamı dışında 

bırakılmıştır:  

 Türev araçların muhasebeleştirilmesi 

 Türkiye’deki vergi uygulamaları 

 Bağımsız denetim 

 Özel amaçlı hile denetimleri 

 İç denetim ve önleme etkisi 

 Kurumsal yönetişim 
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2 SEÇİMLİK MUHASEBE POLİTİKALARI 

TFRS ve TMS ilgili standartlarında finansal tablo hazırlayıcısına çeşitli 

alanlarda seçimlik politika yapma şansı vermiştir. Bu seçimlik muhasebe politikalarını 

belirlerken çoğu zaman belirli ön koşullar koymaktadır. 

Finansal tablo hazırlayıcısı bu politikaları belirlerken finansal tablo 

okuyucusuna vermek istediği mesajı ön planda tutmaktadır. Bu mesaj bazen iyi bir 

performans sonucu (gelir tablosu), bazen iyi bir özkaynak ve bazen de iyi bir varlık 

büyüklüğü olmaktadır. 

TFRS ve TMS ilgili standartlarında finansal tablo hazırlayıcısına çeşitli 

alanlarda seçimlik politika yapma şansı vermekle birlikte bunlara ait sınırları da 

belirlemiştir. Finansal tablo hazırlayıcısı buradaki sınırlarla veya ön koşullarla 

oynamalar yaptığı takdirde konu seçimlik muhasebe politikalarından hileli finansal 

raporlamaya kaymaktadır. 

TFRS ve TMS kapsamında belirli önemli seçimlik politika alanları aşağıdaki 

gibidir: 

Tablo 3: Seçimlik Muhasebe Politikaları  

Konu İlgili Standart Seçimlik Politikalar 
Maddi duran varlıklarda 
muhasebeleştirme sonrası 
ölçüm 

TMS 16  Maliyet yöntemi 
 Yeniden değerleme 

yöntemi 

Maddi olmayan duran 
varlıklarda muhasebeleştirme 
sonrası ölçüm 

TMS 38  Maliyet yöntemi 
 Yeniden değerleme 

yöntemi 

Yatırım amaçlı 
gayrimenkullerde 
muhasebeleştirme sonrası 
ölçüm 

TMS 40  Maliyet yöntemi 
 Gerçeğe uygun değer 

yöntemi 

Kaynak: IFRS Foundation,  “IFRS”, Londra, 2013. 

Yukarıda sıralanan maddelere ek olarak stoklar ve finansal araçlar başta olmak 

üzere çeşitli seçimlik muhasebe politikaları tanımlanmakla birlikte bunlarla ilgili 

etkiler bir sonraki maddelerde açıklanacaktır. Bu bölümde yukarıda sıralanmış 

maddelerle ilgi seçimlik muhasebe politikaları, finansal tablolara etkileri, ve hileli 

raporlamada kullanılabilecek alanları ile birlikte örnekleriyle birlikte açıklanmıştır. 
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2.1 Maddi Duran Varlıklarda İlk Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 

Maddi duran varlıklar, mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, 

başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde 

tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir32. 

Bir işletme muhasebe politikası olarak maliyet modelini ya da yeniden 

değerleme modelini seçer ve bu politikayı ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına 

uygular.  

2.1.1 Muhasebe Politikaları 

TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” aşağıda belirtildiği üzere seçimlik 

muhasebe politikalarının uygulamasını ve kriterlerini açıklamıştır. 

(i) Maliyet modeli 

Bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, 

finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer 

düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir33. 

(ii) Yeniden değerleme modeli  

Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık 

kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı 

üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, değerleme tarihindeki gerçeğe uygun 

değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü 

zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Eğer bir varlığın defter değeri 

yeniden değerleme sonucunda artmışsa, bu artış doğrudan özkaynaklarda yeniden 

değerleme değer artışı adı altında muhasebeleştirilir. Ancak, bir yeniden değerleme 

değer artışı, aynı varlığın daha önce gelir tablosu ile ilişkilendirilmiş bulunan yeniden 

değerleme değer azalışını tersine çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilir.34. 

                                                 
32 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 

33 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 

34 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda azalmışsa, bu 

azalma gider olarak muhasebeleştirilir. Ancak, sözkonusu varlıkla ilgili olarak daha 

önce bir yeniden değerleme değer artışı oluşturulmuşsa, bu azalış önceki yeniden 

değerleme farkını tersine çevirdiği ölçüde özkaynak hesap grubundaki yeniden 

değerleme değer artışı hesabından düşülür. Maddi duran varlıkların yeniden 

değerlemesinden kaynaklanan, varsa, gelir vergilerinin etkileri “TMS 12 Gelir 

Vergileri” Standardına uygun olarak muhasebeleştirilir ve açıklanır35. 

2.1.2 Finansal Tablo Hazırlayıcısı Açısından Seçimlik Politikanın Önemi ve 

Uygulanması 

TMS 16’nın açıkladığı üzere şirketlere maliyet yöntem veya yeniden 

değerleme yöntemi seçimi hakkı verilmiştir. Ancak gerek Türkiye’deki uygulamalar 

ve gerekse de dünyadaki uygulamalarda şirketler ağırlıklı olarak maliyet yöntemini 

benimsemektedirler. 

Ancak belirli dönemlerde veya durumlarda şirketler yeniden değerleme 

yönteminin şirketi daha iyi göstereceğini düşündüğünden bu politikayı seçebilirler. 

Yeniden değerleme yöntemi belirlendiği zaman bu politika ilgili tüm sınıfa 

uygulanmakla birlikte muhasebenin tutarlılığı açısından da sürekli olarak 

uygulanmalıdır. 

Değerleme soncunda defter değerinde değer düşüklüğü çıkması durumunda 

daha evvel kaydedilmiş değer artışı yok ise maliyet yöntemi ve yeniden değerleme 

yöntemi arasında bir uygulama farkı yoktur. Her iki durumda da değer azalışı gelir 

tablosunda gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Değer düşüklüğü ile ilgili 

açıklamalar 3. Kısımda açıklanacağı için bu kısımda ve bu kısımda yer alan örneklerde 

yer verilmemiştir.   

                                                 
35 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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a. Yeniden değerleme yönteminin artıları 

 Şirketin varlıklarını daha iyi gösterir. Yeniden değerleme sonucunda değer artışı 

muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Dr. Maddi Duran Varlıklar            xx 

       Cr. Değer Artış fonu (Özkaynak)             (xx)  

Burada görüldüğü üzere ilgili maddi duran varlığın değer artışı direkt olarak varlık 

kalemine atfedilir.  

 Şirketin özkaynaklarını daha iyi gösterir. Özkaynak ağırlıklı kaygıları olan bir 

şirket için bu yöntemle özkaynaklarını daha iyi gösterme şansı doğar.  

 Özkaynağa dayalı rasyolar üzerinden bankalara taahhütte bulunmuş bir şirket için 

bu yöntem en iyi yöntem olarak görünmektedir. Kriz yıllarında maddi duran 

varlıkları yüksek olan işletmeler varlıklarını yenide değerleyip bu yeniden 

değerleme sonucunda oluşan fon ile özkaynaklarını düzeltip ilgili rasyolarını 

taahhütlerin üzerinde tutup iflas açıklamaktan veya mevcut banka kredilerinin geri 

çağrılmasından kurtulma şansı elde edebilirler.  

 Şirketin varlıklarının bugünkü piyasa değerinin ne olduğunu finansala tablo 

okuyucusuna sunma şansı vermektedir. 

b. Yeniden değerleme yönteminin eksileri 

 Değerleme sonrası dönemlerde gelir tablosunu kötü gösterir. TMS 16’nın 

açıkladığı üzere değerleme sonrası dönemlerde ilgili değer artışından kaynaklanan 

artışa ait dönem amortismanı ilgili dönemin gelir tablosuna yansımaktadır.  

 Yeniden değerleme sonucunda değer artışına ait dönem amortisman muhasebe 

kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Dr. Amortisman Gideri (Gelir Tablosu)  xx 

        Cr. Maddi Duran Varlıklar                         (xx) 
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 TMS 16, yeniden değerleme yöntemi seçildiği zaman, arazi ve binaların gerçeğe 

uygun değerinin belirli sıklıkta piyasa koşullarındaki kanıtların mesleki yeterliliğe 

sahip değerleme uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucu saptanmasını salık 

vermektedir. Bu değerleme çalışmaları şirketlere ek maliyet getirmektedir. Bu 

maliyet bünyesinde çok sayıda gayrimenkul taşıyan şirketler için daha fazla 

olacaktır. 

2.1.3 Örnek Uygulama 

Aşağıdaki örnekte maddi duran varlık sınıfının muhasebeleştirilmesinde 

yeniden değerleme yöntemi uygulayan bir şirket için örnek çalışma yapılmıştır. Bu 

örnekte aşağıdaki varsayımlar uygulanmıştır: 

 Şirket ilgili maddi duran varlığın tüm sınıfına aynı değerleme yöntemini 

uygulamıştır. 

 Daha evvel kaydedilmiş bir değer artışı yoktur. 

 Daha evvel kaydedilmiş bir değer düşüklüğü yoktur. 

 Değerleme çalışmaları uzman bağımsız kişiler tarafından yapılmıştır. 

 Arazilerin ömürlerinin sınırlayan özel bir durumu yoktur. 

 Ertelenmiş vergi kaydetme kriterlerinin sağlandığı varsayılmıştır. 

 Vergi oranı %20 olarak varsayılmıştır. 

Şirket 2 adet arazisi ve 3 adet binası için yaptığı değerleme çalışmaları 

sonucunda: 

 4,000 TL defter değerli A arazisinin değeri 5,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 5,000 TL defter değerli B arazisinin değeri 10,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 15,000 TL defter değerli A binasının değeri 20,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 20,000 TL defter değerli B binasının değeri 24,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 16,000 TL defter değerli C binasının değeri 24,000 TL olarak ölçülmüştür. 
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Tablo 4: Örnek uygulama (Maddi Duran Varlıklar-Yeniden Değerleme Yöntemi) 

Sınıf Tanım 

Kalan 
faydalı 
ömür 
(Yıl) 

Defter 
Değeri 

Yeniden 
Değerlenmiş 

Tutar 

Değerleme 
Karı 

(Özkaynak)  

 Sonraki 
Yıllarda 

Yıllık 
Amortisman 

Gideri 
(Maliyet 

Yöntemi) 

 Sonraki 
Yıllarda Yıllık 

Amortisman 
Gideri 

(Yeniden 
Değerleme 

Yöntemi) 

250 A arazisi Sonsuz 4,000 5,000 1,000 -- --

250 B arazisi Sonsuz 5,000 10,000 5,000 -- --

Arazi toplamı   9,000 15,000 6,000 -- --

      

252 A Binası 10 15,000 20,000 5,000 1,500 2,000

252 B Binası 20 20,000 24,000 4,000 1,000 1,200

252 C Binası 16 16,000 24,000 8,000 1,000 1,500

Bina toplamı   51,000 68,000 17,000 3,500 4,700
Maddi duran varlık 
toplamı   60,000 83,000 23,000 3,500 4,700

 

(i) 2XX0 tarihinde muhasebe kaydı: 

İlgili değerleme çalışmaları sonucunda maddi duran varlıklarda toplamda 

23,000 TL değerinde değer artışı meydana gelmiştir. Şirket ilgili yılda değer artışı 

kaydını aşağıdaki gibi atacaktır. 

Dr. Maddi Duran Varlıklar           23,000 TL 

        Dr. Bina                                17,000 TL 

        Dr. Arazi                                 6,000 TL 

       Cr. Değer Artış Fonu (Özkaynak)                 (23,000) TL  

Vergi Etkisi 

Dr Değer Artış fonu (Özkaynak)          4,600 TL 

       Cr. Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü               (4,600) TL  
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(ii) 2XX1 tarihinde muhasebe kaydı (yeniden değerleme yöntemi): 

Değerlemeden sonraki ilk yılda mevcut değerin ilgili maddi duran varlık 

değerini yansıttığı ve ek değerleme yapılmadığı varsayılarak yapılmış olup ilgili 

muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir (vergi etkisinin ayrıca hesaplandığı varsayılmıştır). 

Dr. Amortisman Gideri (Gelir Tablosu)  4,700 TL 

          Cr. Maddi Duran Varlıklar                              (4,700) TL 

                  Cr. Bina                                                   (4,700) TL  

(iii) 2XX1 tarihinde muhasebe kaydı (maliyet yöntemi): 

Şirket, maliyet yönteminde aşağıdaki muhasebe kaydını atacaktı (vergi 

etkisinin ayrıca hesaplandığı varsayılmıştır). 

Dr. Amortisman Gideri (Gelir Tablosu)  3,500 TL 

          Cr. Maddi Duran Varlıklar                              (3,500) TL 

                  Cr. Bina                                                   (3,500) TL  

Yukarıda görüldüğü üzere eğer şirket maliyet yöntemini benimsemiş olsa idi 

1,200 TL daha düşük tutarda amortisman giderine katlanacak olup daha yüksek dönem 

karı raporlayacaktı. 
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Yeniden değerleme yönteminde alternatif gösterim yöntemleri  

(i) Maliyet ve amortismanın “Brüt” veya “Net” gösterilmesi  

Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme 

tarihindeki birikmiş amortisman aşağıdaki yöntemlerden birine göre işleme tabi 

tutulur36: 

(a) Varlığın brüt defter değerindeki değişiklikle orantılı olarak düzeltilir ve 

böylece yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş 

tutarına eşit olur. Bu yöntem genellikle bir varlığın, itfa edilen yenileme maliyetinin 

bir endeks uygulanarak yeniden değerlendiği durumlarda kullanılır. 

(b) Varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir ve net tutar yeniden değerleme 

sonrasındaki değere getirilir. Bu yöntem genellikle binalar için kullanılır. 

Özetle, iki yöntem arasında bilançonun ön yüzünde gösterilen tutarlarda farklılık 

bulunmamaktadır. Ancak, maddi duran varlıkların dipnotunda gösterilen brüt tutarda 

değişiklik ortaya çıkmaktadır.  

Örnek olarak, 100 TL brüt ve 75 TL amortisman olmak üzere 25 TL net defter 

değerine sahip bir varlık yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ve gerçeğe uygun değeri 

250 TL çıkmıştır. Bu durumda iki yöntemde gösterim aşağıdaki gibi olacaktır. 

 (a) Brüt yöntem: Maddi duran varlığın net defter değeri 10 kat artmıştır ve 

oransal olarak brüt maliyet ve amortisman da aynı oranda artırılacaktır. Sonuçta 

Brüt maliyet 1,000 TL, birikmiş amortisman 750 TL ve net defter değeri 250 TL 

olarak gösterilecektir. 

(b)  Net yöntem: Varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir ve net tutar yeniden 

değerleme sonrasındaki değere getirilir. Bu durumda brüt maliyet 250 TL, 

birikmiş amortisman “0” TL ve net defter değeri 250 TL olarak gösterilecektir. 

(ii) Bu yöntemlerden brüt yöntemi genellikle maddi duran varlıklarını hacimsel olarak 

yüksek göstermek isteyen yönetimler tercih etmektedir. Farkı anlamak isteyen finansal 

tablo okuyucusu muhasebe politikalarında ilgili açıklamaları okumalıdır.Yeniden 

                                                 
36 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 



 

40 
 

değerleme fazlasının Özkaynaklar altında takip edilmesi  

Özkaynakta yer alan birikmiş yeniden değerleme fazlası, elde edildiğinde, 

doğrudan, dağıtılmamış kârlara nakledilebilir. Değerleme fazlasının tamamı, ilgili 

varlığın kullanımdan çekilmesi veya elden çıkarılması durumunda elde edilebilir. 

Ancak, değerleme fazlasının bir kısmı, ilgili varlık işletme tarafından kullanıldıkça 

elde edilebilir, böyle bir durumda, elde edilen değerleme fazlası tutarı, söz konusu 

varlığın yeniden değerlenmiş defter değeri esas alınarak hesaplanan itfa payları ile 

tarihi maliyetinin esas alınmış olması durumunda muhasebeleştirilmesi gereken itfa 

payları arasındaki farktır37. 

Örnek olarak, 100 TL net defter değerine sahip bir varlık yeniden değerlemeye 

tabi tutulmuş ve gerçeğe uygun değeri 250 TL çıkmıştır ve kalan faydalı ömür 10 

yıldır. Bu varlık için yeniden değerleme fazlası 150 TL ve yıllık amortisman tutarı 

yeniden değerleme yöntemine göre 25, maliyet yöntemine göre ise 10 TL’dir. Bu 

durumda müteakip yolda iki yöntemde gösterim aşağıdaki gibi olacaktır. 

(a) Yeniden değerleme fazlasında takip yöntemi: İlk yıl özlaynaklar altında yeniden 

değerleme fazlası olarak 150 TL taşınır ve 25 TL amortisman gelir tablosu aracılığı ile 

dağıtılmamış karlara aktarılır.  

(b) Kullandıkça dağıtılmış karlara transfer yöntemi: İlk yıl özlaynaklar altında 

yeniden değerleme fazlası olarak 150 TL taşınır ve 25 TL amortisman gelir tablosu 

aracılığı ile dağıtılmamış karlara aktarılır. Ancak değerleme fazlasına tekabül eden 15 

TL tutarındaki birikmiş amortisman tutarında değerleme fazlasından dağıtılmamış 

karlara transfer yapılır ve net kalan değerleme fazlası tutar 135 TL olur.  

İki yöntem arasında gelirde veya net özkaynaklarda fark oluşmamakla birlikte 

özkaynaklar altında muhasebeleştirilen değerleme fazlası rezerv hesabı ile 

dağıtılmamış karlar arasında geçişme meydana gelir. Bu gösterimlerde okuyucu 

açısından dağıtılabilir kar arasında farklılıklar oluşmakta ve varlık kullanıldıkça 

değerleme fazlasında dağıtılmamış karlara transfer yapamayan şirket açısından 

dağıtılabilir kar daha az gösterilmektedir. Aradaki farkı anlamak isteyen finansal tablo 

okuyucusu muhasebe politikalarında ilgili açıklamaları okumalıdır.  

                                                 
37 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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2.1.4 SPK’ya Kote Şirketlerden Örnek (ABC Pazarlama) 

ABC Pazarlama Kap.gov.tr’de yayınladığı finansal tablolarında maddi duran 

varlıklarının ölçüm esaslarını aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

“Binalar hariç maddi varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiş 

amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile 

gösterilmektedir. Şirket binalarını yeniden değerleme modeli esasından 

muhasebeleştirmeyi seçmiş 31 Aralık 2012 tarihinde ikinci kez yeniden değerleme 

yaparak binaların birikmiş amortismanını brüt defter değeri ile netleştirerek net tutarı 

yeniden değerleme sonrasındaki değerine getirmiştir”  

ABC Pazarlama bu muhasebeleştirme ilkesi doğrultusunda 2010 ve 2012 

yıllarında binalarını yeniden değerlemeye tabi tutmuş ve aşağıdaki hareketleri finansal 

tablolarına yansıtmıştır. 

a. 2010, 2011 ve 2012 yılları itibariyle maddi duran varlık değer artışları, ek amortisman 

etkileri, ertelenmiş vergi etkileri ve değer artış fonu aşağıdaki gibi değişmiştir: 

Tablo 5: SPK Örneği (ABC AŞ) (Yeniden Değerleme-Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması): 

Değerleme Yılı
Değer Artışı 

(MDV)

Değer Artışı 
Ek 

Amortisman 
Gideri

Ertelenmiş 
Vergi 
Etkisi 

Değer 
Artış 

Fonu-
Kümülatif

2010-Değerleme 23,165,563 -- (4,633,113) 18,532,450
2011-Ek amortisman (574,312) (574,312) 114,862 18,073,000
2012 –Ek amortisman (574,312) (574,312) 114,862 17,613,551
2012-Değerleme (ek artış) 22,515,282 -- (4,503,056) 35,625,776

Toplam-2012 44,532,221 (1,148,624) (8,906,444) 35,625,776

b. 2010, 2011 ve 2012 ve yılları itibariyle maddi duran varlıkların maliyet ve yeniden 

değerleme karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 6: SPK Örneği (ABC AŞ) (Yeniden Değerleme-Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması)-Maddi 
Duran Varlıklar: 

Maddi Duran Varlıklar 
Maliyet 
Değeri Değer Artışı

Yeniden Değerlenmiş 
Tutar (Raporlanmış)

2010 18,677,861 23,165,563 41,843,423
2011 18,298,214 22,591,251 40,889,464
2012 17,889,438 44,532,221 62,421,658
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c. 2010, 2011 ve 2012 ve yılları itibariyle özkaynakların maliyet ve yeniden değerleme 

karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 7: SPK Örneği (ABC AŞ) (Yeniden Değerleme-Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması)-
Özkaynaklar 

Özkaynaklar 
Maliyet 

Yöntemi
Değer Artış 

Fonu

Yeniden Değerleme 
Yöntemi 

(Raporlanmış)

2010 116,374,421 18,532,450 134,906,871
2011 130,747,113 18,073,000 148,820,113
2012 134,809,870 35,625,776 170,435,646

 

d. 2011 ve 2012 ve yılları itibariyle gelir tablosunun maliyet ve yeniden değerleme 

karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 8: SPK Örneği (ABC AŞ) (Yeniden Değerleme-Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması)- Gelir 
Tablosu  (Dönem Net Karı/Zararı) 

Gelir Tablosu  
(Dönem Net Karı/Zararı) 

Maliyet 
Yöntemi

Değer Artışı 
Ek 

Amortisman 
Gideri 

Yeniden 
Değerleme 

Yöntemi 
(Raporlanmış)

2011 14,372,692 (574,312) 13,798,380
2012 4,062,757 (574,312) 3,488,445

 

2.1.5 Hileli Raporlamaya Açık Konular 

Maddi duran varlıklar ile ilgili hileli raporlamaya açık konular 3. Kısımda 

açıklanacaktır. Ancak muhasebe politikası seçiminde oluşabilecek hatalar veya hileler 

aşağıdaki gibidir: 

Tablo 9: Maddi Duran Varlıklar İle İlgili Hileli Raporlamaya Açık Konular 

Konu Açıklama 

Değer tespiti piyasa fiyatı/emsal fiyatlar alınarak 

yapılıyor ise  (Bağımsız 3. Uzman kişi tarafından 

hazırlanan rapor varlığında)  

 Kullanılan emsal sayısının azlığı 

 Kullanılan emsallerin ilgili 

varlığı yansıtmaması 

 Değer tespiti yapan kişi veya 

kuruluşun bağımsızlığı   
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Konu Açıklama 

Değer tespiti piyasa fiyatı/emsal fiyatlar alınarak 

yapılamıyorsa (Eğer maddi duran varlık 

kaleminin özellikli niteliğinden kaynaklanan 

nedenlerle veya, devam etmekte olan bir işin 

parçası olması haricinde, satışının az olması 

nedeniyle piyasa koşullarındaki gerçeğe uygun 

değerine ilişkin yeterli bilgi mevcut değil ise, 

işletmenin bir gelir veya itfa edilen yenileme 

maliyeti yaklaşımı kullanarak gerçeğe uygun 

değeri tahmin etmesi gerekebilir.) 

 Gelir yaklaşımında kullanılan 

nakit akımlarının gerçeği 

yansıtmaması  

 İtfa edilen yenileme maliyeti 

kullanılıyor ise kullanılan 

maliyetlerin gerçeği 

yansıtmaması 

 Kullanılan indirgeme oranlarının 

şirketin durumunu yansıtmaması 

 

 

2.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklarda İlk Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 

Maddi olmayan duran varlıklar fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal 

olmayan varlıklardır. Bir işletme muhasebe politikası olarak maliyet modelini ya da 

yeniden değerleme modelini seçer ve bu politikayı ilgili maddi duran varlık sınıfının 

tamamına uygular. İşletme birlemesi sırasında devralınan maddi olmayan duran 

varlıklar 3 Numaralı kısımda açıklanacaktır. 

2.2.1 Muhasebe Politikaları 

TMS 38 “Maddi Duran Varlıklar” aşağıda belirtildiği üzere seçimlik muhasebe 

politikalarının uygulamasını ve kriterlerini açıklamıştır38: 

a. Maliyet modeli 

Bir maddi olmayan duran varlık, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, 

maliyetinden, tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş olarak izlenir. 

  

                                                 
38 KGK, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS38.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-23. 
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b. Yeniden değerleme modeli  

Bir maddi olmayan duran varlık, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, 

yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş itfa ve değer 

düşüklüğü zararlarının tamamı düşüldükten sonra hesaplanan tutarı olan yeniden 

değerlenmiş tutarı üzerinden izlenir. Bu Standarda göre yeniden değerleme yapmak 

için, gerçeğe uygun değer, aktif bir piyasa ile ilişkilendirilmek suretiyle belirlenir.   

Bir maddi olmayan duran varlığın yeniden değerleme işlemine tabi tutulması 

durumunda, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş itfa payları ya: (i) ilgili aktifin 

brüt defter değerindeki değişimle orantılı olarak tekrar belirlenir ve böylece yeniden 

değerleme işlemi sonrası ilgili aktifin defter değeri yeniden değerlenmiş tutarına 

eşitlenir; ya da (ii) ilgili aktifin brüt defter değerinden çıkarılır ve kalan net tutar, 

varlığın yeniden değerlenmiş tutarına göre tekrar belirlenir. 

Bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme işlemi 

sonucunda artması durumunda, söz konusu artış doğrudan, yeniden değerleme fazlası 

adı altında özkaynağa alacak kaydedilir. Ancak, anılan yeniden değerleme artışının, 

varsa daha önce aynı varlık için kâr veya zararda muhasebeleştirilen yeniden 

değerleme azalışını ortadan kaldıran kısmı, kâr veya zararda muhasebeleştirilir. 

Bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme işlemi 

sonucunda azalmış olması durumunda, söz konusu azalan tutar, kâr veya zararda 

muhasebeleştirilir. Ancak, anılan varlık için yeniden değerleme fazlasında mevcut 

bakiye ölçüsünde bir azalış olduğu sürece, söz konusu azalış yeniden değerleme fazlası 

adı altında doğrudan özkaynağa borç kaydedilir. 

Özkaynakta yer alan birikmiş yeniden değerleme fazlası, elde edildiğinde, 

doğrudan, dağıtılmamış kârlara nakledilebilir. Değerleme fazlasının tamamı, ilgili 

varlığın kullanımdan çekilmesi veya elden çıkarılması durumunda elde edilebilir. 

Maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan, varsa, gelir 

vergilerinin etkileri “TMS 12 Gelir Vergileri” Standardına uygun olarak 

muhasebeleştirilir ve açıklanır. 

  



 

45 
 

2.2.2 Finansal Tablo Hazırlayıcısı Açısından Seçimlik Politikanın Önemi ve 

Uygulanması 

TMS 38’in açıkladığı üzere şirketlere maliyet yöntem veya yeniden değerleme 

yöntemi seçimi verilmiştir. Ancak gerek Türkiye’deki uygulamalar ve gerekse de 

dünyadaki uygulamalarda şirketler ağırlıklı olarak maliyet yöntemini 

benimsemektedirler. 

Ancak belirli dönemlerde veya durumlarda şirketler yeniden değerleme 

yönteminin şirketi daha iyi göstereceğini düşündüğünden bu politikaya kayabilir. 

Yeniden değerleme yöntemi belirlendiği zaman bu politika ilgili tüm sınıfa 

uygulanmakla birlikte muhasebenin tutarlılığı açısından da sürekli olarak 

uygulanmalıdır. 

Değerleme soncunda defter değerinde değer düşüklüğü çıkması durumunda 

daha evvel kaydedilmiş değer artışı yok ise maliyet yöntemi ve yeniden değerleme 

yöntemi arasında bir uygulama farkı yoktur. Her iki durumda da değer azalışı gelir 

tablosunda gider olarak muhasebeleştirilmektedir. geçirilmektedir. Değer düşüklüğü 

ile ilgili açıklamalar 3. Kısımda açıklanacağı için bu kısımda ve bu kısımda yer alan 

örneklerde yer verilmemiştir.   

a. Yeniden değerleme yönteminin ön şartları 

Maddi Olmayan duran varlıkların yeniden değerleme yöntemi ile 

muhasebeleştirilebilmesi için TMS 38 belirli ön koşullar koymuştur. Bu koşullar 

sağlanamadığı takdirde maliyet yöntemi ile muhasebeleştirme ilkesinin uygulanması 

gerekmektedir Ön koşullar aşağıdaki gibidir: 

 Aktif referans bir piyasanın varlığı 

 Homojen yapıdaki maddi olmayan duran varlık sınıfının varlığı 

 Gerçeğe uygun değer olarak tespit edilen fiyatların kamuoyuna da açık 

olması 

Varlığın gerçeğe uygun değeri: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli 

gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda 

ortaya çıkması gereken tutardır.  
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b. Yeniden değerleme yönteminin artıları 

 Şirketin varlıklarını daha iyi gösterir. Yeniden değerleme sonucunda değer artışı 

muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Dr. Maddi Olmayan Duran Varlıklar            xx 

       Cr. Değer Artış Fonu (Özkaynak)                 (xx)  

Burada görüldüğü üzere ilgili maddi olmayan duran varlığın değer artışı direkt 

olarak varlık kalemine atfedilir.  

 Şirketin özkaynaklarını daha iyi gösterir. Özkaynak ağırlıklı kaygıları olan bir 

şirket için bu yöntemle özkaynaklarını daha iyi gösterme şansı doğar.  

 Özkaynağa dayalı rasyolar üzerinden bankalara taahhütte bulunmuş bir şirket için 

bu yöntem en iyi yöntem olarak görünmektedir.  

 Şirketin varlıklarının bugünkü piyasa değerinin ne olduğunu finansala tablo 

okuyucusuna sunma şansı vermektedir. 

c. Yeniden değerleme yönteminin eksileri 

 Değerleme sonrası dönemlerde gelir tablosunu kötü gösterir. TMS 38’in açıkladığı 

üzere değerleme sonrası dönemlerde ilgili değer artışından kaynaklanan artışa ait 

dönem itfa payı ilgili dönemin gelir tablosuna yansımaktadır.  

 Yeniden değerleme sonucunda değer artışına ait önem itfa payı muhasebe kaydı 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

Dr. İtfa Payı Gideri (Gelir Tablosu)  xx 

        Cr.Maddi Olmayan Duran Varlıklar                         (xx) 

 Yeniden değerleme yöntemi seçildiği zaman TMS 38 belirlediği kriterler 

kapsamında gerçeğe uygun değer tespiti yapmak için konu hakkında Yetkinliğe 

sahip kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu değerleme çalışmaları 

şirketlere ek maliyet getirmektedir. 
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2.2.3 Örnek Uygulama 

Aşağıdaki örnekte maddi duran varlık sınıfının muhasebeleştirilmesinde 

yeniden değerleme yöntemi uygulayan bir şirket için örnek çalışma yapılmıştır. Bu 

örnekte aşağıdaki varsayımlar uygulanmıştır: 

 Şirket ilgili maddi olmayan duran varlığın tüm sınıfına aynı değerleme 

yöntemini uygulamıştır. 

 Daha evvel kaydedilmiş bir değer artışı yoktur. 

 Daha evvel kaydedilmiş bir değer düşüklüğü yoktur. 

 Değerleme çalışmaları yetkin kişiler tarafından yapılmıştır. 

 Ertelenmiş vergi kaydetme kriterlerinin sağlandığı varsayılmıştır. 

 Vergi oranı %20 olarak varsayılmıştır. 

Şirket 2 adet arazisi ve 3 adet binası için yaptığı değerleme çalışmaları sonucunda: 

 2,000 TL defter değerli A lisansının değeri 5,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 5,000 TL defter değerli B lisansının değeri 10,000 TL olarak ölçülmüştür. 

Tablo 10: Örnek uygulama (Maddi Olmayan Duran Varlıklar-Yeniden Değerleme Yöntemi): 

Sınıf Tanım 

Kalan 
faydalı 
ömür 
(Yıl) 

Defter 
Değeri 

Yeniden 
Değerlenmiş 

Tutar 

Değerleme 
Karı 

(Özkaynak) 

 Sonraki 
Yıllarda Yıllık 

Amortisman 
Gideri (Maliyet 

Yöntemi) 

 Sonraki 
Yıllarda Yıllık 

Amortisman 
Gideri 

(Yeniden 
Değerleme 

Yöntemi) 

   

260 A Lisansı 5 2,000 5,000 3,000 400 1,000

260 B Lisansı 10 5,000 10,000 5,000 500 1,000
Maddi olmayan 
duran varlık toplamı   7,000 15,000 8,000 900 2,000
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(i) 2XX0 tarihinde muhasebe kaydı: 

İlgili değerleme çalışmaları sonucunda maddi duran varlıklarda toplamda 

8,000 TL değerinde değer artışı meydana gelmiştir. Şirket ilgili yılda değer artışı 

kaydını aşağıdaki gibi atacaktır. 

Dr. Maddi Olmayan Duran Varlıklar           8,000 TL 

       Cr. Değer Artış Fonu (Özkaynak)                 (8,000) TL  

Vergi Etkisi 

Dr Değer Artış fonu (Özkaynak)          2,000 TL 

       Cr. Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü               (2,000) TL  

(ii) 2XX1 tarihinde muhasebe kaydı (yeniden değerleme yöntemi): 

Değerlemeden sonraki ilk yılda mevcut değerin ilgili maddi duran varlık 

değerini yansıttığı ve ek değerleme yapılmadığı varsayılarak yapılmış olup ilgili 

muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir (vergi etkisinin ayrıca hesaplandığı varsayılmıştır). 

Dr. İtfa Payı Gideri (Gelir Tablosu)  2,000 TL 

          Cr. Maddi olmayan Duran Varlıklar                              (2,000) TL 

(iii) 2XX1 tarihinde muhasebe kaydı (maliyet yöntemi): 

Maliyet yönteminde aşağıdaki muhasebe kaydını atacaktı (vergi etkisinin 

ayrıca hesaplandığı varsayılmıştır). 

Dr. İtfa Payı Gideri (Gelir Tablosu)  900 TL 

          Cr. Maddi Olmayan Duran Varlıklar                              (900) TL 

Yukarıda görüldüğü üzere eğer şirket maliyet yöntemini benimsemiş olsa idi 

daha 1,100 TL daha düşük tutarda itfa payı giderine katlanacak olup daha yüksek 

dönem karı raporlayacaktı. 
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2.2.4 SPK’ya Kote Şirketlerden Örnek (BCD Ticari) 

BCD Ticari, Kap.gov.tr’de yayınladığı 2011 tarihli finansal tablolarında maddi 

olmayan duran varlıklarının ölçüm esaslarını aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

“Finansal tablolarda Finansal Durum Tablosunda haklar hesabında yer alan 

lisans bedelleri yeniden değerlenmiş tutarlarıyla ifade edilmektedir. Yeniden 

değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden 

sonraki dönemlerde oluşan birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü 

düşüldükten sonra gösterilir. Yeniden değerlemeler Finansal Durum Tablosu tarihinde 

belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık göstermeyecek 

şekilde düzenli aralıklarla yapılır.” 

BCD Ticari, bu muhasebeleştirme ilkesi doğrultusunda 2010 ve 2011 

yıllarında lisanlarını yeniden değerlemeye tabi tutmuş ve aşağıdaki hareketleri finansal 

tablolarına yansıtmıştır. 

a. 2009, 2010, ve 2011 ve yılları itibariyle maddi olmayan duran varlıkların maliyet ve 

yeniden değerleme karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 11: SPK Örneği (BCD AŞ) (Yeniden Değerleme-Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması): 

Maddi olmayan duran 
varlıklar 

Maliyet 
Değeri Değer Artışı

Yeniden 
Değerlenmiş Tutar 

(Raporlanmış)

2009 29,913,844 86,356,218 116,270,062
2010 33,369,042 209,308,800 242,677,842
2011 42,687,968 118,207,464 160,895,432

 

b. 2009, 2010 ve 2011 ve yılları itibariyle özkaynakların maliyet ve yeniden değerleme 

karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 12:SPK Örneği (BCD AŞ) (Yeniden Değerleme-Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması)-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 

Özkaynaklar 
Maliyet 

Yöntemi Değer Artışı

Yeniden Değerleme 
Yöntemi 

(Raporlanmış)

2009 (6,881,793) 86,356,218 79,474,425
2010 (132,467,304) 209,308,800 76,841,496
2011 (215,391,320) 118,207,464 (97,183,856)
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c. 2010 ve 2011 ve yılları itibariyle gelir tablosunun maliyet ve yeniden değerleme 

karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 13: SPK Örneği (BCD AŞ) (Yeniden Değerleme-Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması)-
Özkaynaklar 

Gelir Tablosu  
(Dönem Net Karı/Zararı) 

Maliyet 
Yöntemi

Değer Artışı Ek 
İtfa Payı Gideri 

ve Satış Karı

Yeniden Değerleme 
Yöntemi 

(Raporlanmış)

2010 (62,070,974) (25,525,713) (87,596,687)
2011 (67,649,488) (91,101,336) (158,750,824)

 

2.2.5 Hileli Raporlamaya Açık Konular 

Maddi olmayan duran varlıklar ile ilgili hileli raporlamaya açık konular 3. 

Kısımda açıklanacaktır. Ancak muhasebe politikası seçiminde oluşabilecek hatalar 

veya hileler aşağıdaki gibidir: 

Tablo 14: Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle İlgili Hileli Raporlamaya Açık Konular: 

Konu Açıklama 

Maddi olmayan duran varlık için 

yeniden değerleme ön şartları 

sağlayamama durumu 

(3. Kısımda açıklanacaktır) 

 Aktif referans bir piyasanın yokluğu 

 Homojen yapıdaki maddi olmayan duran varlık 

sınıfının var olmaması 

 Gerçeğe uygun değer olarak tespit edilen 

fiyatların kamuoyuna da açık olması 

Değer tespiti piyasa fiyatı/emsal fiyatlar 

alınarak yapılıyor ise  (Bağımsız 3. 

Uzman kişi tarafından hazırlanan rapor 

varlığında)  

 Kullanılan emsal sayısının azlığı 

 Kullanılan emsallerin ilgili varlığı yansıtmaması 

 Değer tespiti yapan kişi veya kuruluşun 

bağımsızlığı   

Değer tespiti piyasa fiyatı/emsal fiyatlar 

alınarak yapılamıyorsa 

 Gelir yaklaşımında kullanılan nakit akımlarının 

gerçeği yansıtmaması  

 İtfa edilen yenileme maliyeti kullanılıyor ise 

kullanılan maliyetlerin gerçeği yansıtmaması 

 Kullanılan indirgeme oranlarının şirketin 

durumunu yansıtmaması 
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2.3 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde İlk Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 

2.3.1 Yatırım amaçlı gayrimenkul, mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde 

veya idari amaçla kullanılmak veya normal iş akışı çerçevesinde satılmak 

amaçlarından ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini 

birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre 

kiracı tarafından) elde tutulan gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binanın 

bir kısmı veya her ikisi).39. Muhasebe Politikaları 

Bir işletme muhasebe politikası olarak maliyet modelini ya da gerçeğe uygun 

değer modelini seçer ve bu politikayı ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına 

uygular. İşletme birlemesi sırasında devralınan maddi olmayan duran varlıklar 3 

Numaralı kısımda açıklanacaktır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkul başlangıçta maliyeti ile ölçülür. Bir işletme ilk 

muhasebeleştirme sonrası muhasebe politikası olarak maliyet modelini ya da gerçeğe 

uygun değer yöntemini seçer. Maliyet ev gerçeğe uygun değer uygulamaları aşağıda 

açıklanmıştır40.  

a. Maliyet modeli 

Bir yatırım amaçlı gayrimenkul kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten 

sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer 

düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir. 

b. Gerçeğe uygun değer modeli  

İlk muhasebeleştirme işleminin ardından, gerçeğe uygun değer yöntemini 

seçmiş olan bir işletme, gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde tespit edilememesi 

durumları hariç olmak üzere, tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun 

değer yöntemi ile ölçer. Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki 

değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp,  oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil 

edilir. 

                                                 
39 KGK, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS40.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 

40 KGK, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS40.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karşılıklı pazarlık 

ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir 

borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.  

2.3.2 Finansal Tablo Hazırlayıcısı Açısından Seçimlik Politikanın Önemi ve 

Uygulanması 

TMS 40’ın açıkladığı üzere şirketlere maliyet yöntem veya gerçeğe uygun 

değer yöntemi seçimi verilmiştir. Halka açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

incelenecek olunursa her iki yöntemi seçen şirketlerin varlığı görünecektir. 

Şirketler, özelikle gayrimenkul yatırım şirketleri, gerçeğe uygun değer 

yönteminin şirketi daha iyi göstereceğini düşündüğünden bu politikaya seçebilirler. 

Gerçeğe uygun değer yöntemi belirlendiği zaman bu politika ilgili tüm sınıfa 

uygulanmakla birlikte muhasebenin tutarlılığı açısından da sürekli olarak 

uygulanmalıdır. 

Değerleme soncunda defter değerinde değer düşüklüğü çıkması durumunda 

daha evvel kaydedilmiş değer artışı yok ise maliyet yöntemi ve gerçeğe uygun değer 

yöntemi arasında bir uygulama farkı yoktur. Her iki durumda da değer azalışı gelir 

tablosunda gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Değer düşüklüğü ile ilgili 

açıklamalar 3. Kısımda açıklanacağı için bu kısımda ve bu kısımda yer alan örneklerde 

yer verilmemiştir.   

a. Gerçeğe uygun değer yönteminin artıları 

 Şirketin varlıklarını daha iyi gösterir. Gerçeğe uygun değer muhasebeleştirme 

sonucunda değer artışı muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Dr. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller            xx 

       Cr. Gelir/Gider (Gelir Tablosu)                   (xx)  

Burada görüldüğü üzere ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün değer artışı veya 

azalışı direkt olarak varlık kalemine atfedilir.  

 Şirketin özkaynaklarını daha iyi gösterir. Özkaynak ağırlıklı kaygıları olan bir 

şirket için bu yöntemle özkaynaklarını pozitif veya daha iyi gösterme şansı doğar.  
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 Özkaynağa dayalı rasyolar üzerinden bankalara taahhütte bulunmuş bir şirket için 

bu yöntem en iyi yöntem olarak görünmektedir.  

 Şirketin varlıklarının bugünkü piyasa değerinin ne olduğunu finansal tablo 

okuyucusuna sunma şansı vermektedir. 

 Amortisman hesaplanmaz. Gayrimenkullerin değerinde düşüklük yok ise maliyet 

yönteminde ayrılan amortisman gideri kadar gelir tablosu daha iyi bir sonuç sunar. 

b. Gerçeğe uygun değer yönteminin eksileri 

 İlerideki dönemlerde gayrimenkullerin satışı durumunda satış karı daha düşük 

gösterilir.  

 Sınırlı ömre sahip gayrimenkullerde ömrünün sonuna yaklaştıkça piyasa değeri 

düşer ve gelir tablosuna negatif olarak yansır.  

 TMS 40, yeniden değerleme yöntemi seçildiği zaman, arazi ve binaların gerçeğe 

uygun değerinin belirli sıklıkta piyasa koşullarındaki kanıtların mesleki yeterliliğe 

sahip değerleme uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucu saptanmasını salık 

vermektedir. Bu değerleme çalışmaları ek maliyet getirmektedir. Bu maliyet 

bünyesinde çok sayıda gayrimenkul taşıyan şirketler için daha fazla olacaktır. 

2.3.3 Örnek Uygulama 

Aşağıdaki örnekte yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfının 

muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer yöntemi uygulayan bir şirket için örnek 

çalışma yapılmıştır. Bu örnekte aşağıdaki varsayımlar uygulanmıştır: 

 Şirket ilgili yatırım amaçlı gayrimenkul tüm sınıfına aynı değerleme yöntemini 

uygulamıştır. 

 Daha evvel kaydedilmiş bir değer artışı yoktur. 

 Daha evvel kaydedilmiş bir değer düşüklüğü yoktur. 

 Değerleme çalışmaları uzman bağımsız kişiler tarafından yapılmıştır. 

 Arazilerin ömürlerinin sınırlayan özel bir durumu yoktur. 

 Ertelenmiş vergi kaydetme kriterlerinin sağlandığı varsayılmıştır. 

 Vergi oranı %20 olarak varsayılmıştır.  
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Şirket 2 adet arazisi ve 3 adet binası için yaptığı değerleme çalışmaları sonucunda: 

 4,000 TL defter değerli A arazisinin değeri 5,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 5,000 TL defter değerli B arazisinin değeri 10,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 15,000 TL defter değerli A binasının değeri 20,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 20,000 TL defter değerli B binasının değeri 24,000 TL olarak ölçülmüştür. 

 16,000 TL defter değerli C binasının değeri 24,000 TL olarak ölçülmüştür. 

Tablo 15: Örnek Uygulama (Yatırım Amaçlı Gayrimenkul –Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi: 

Sınıf Tanım 

Kalan 
faydalı 
ömür (Yıl) 

Defter 
Değeri 

Gerçeğe 
Uygun 
Değer

Değerleme 
Karı (Gelir 

Tablosu)  

 Sonraki 
Yıllarda Yıllık 

Amortisman 
Gideri (Maliyet 

Yöntemi) 

250 A arazisi Sonsuz 4,000 5,000 1,000 --

250 B arazisi Sonsuz 5,000 10,000 5,000 --

Arazi toplamı   9,000 15,000 6,000 --

     

252 A Binası 10 15,000 20,000 5,000 1,500

252 B Binası 20 20,000 24,000 4,000 1,000

252 C Binası 16 16,000 24,000 8,000 1,000

Bina toplamı   51,000 68,000 17,000 3,500

Varlık toplamı   60,000 83,000 23,000 3,500

(i) 2XX0 tarihinde muhasebe kaydı: 

İlgili değerleme çalışmaları yatırım amaçlı gayrimenkullerde toplamda 23,000 

TL değerinde değer artışı meydana gelmiştir. Şirket ilgili yılda değer artışı kaydını 

aşağıdaki gibi atacaktır. 

Dr. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul 23,000 TL 

        Dr. Bina                                17,000 TL 

        Dr. Arazi                                 6,000 TL 

    Cr. YAG. Değer Artışı/(Azalışı), (Gelir Tablosu)                 (23,000) TL  

Vergi Etkisi 

Dr Vergi Gideri (Gelir Tablosu)          4,600 TL 

       Cr. Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü               (4,600) TL  
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(ii) 2XX1 tarihinde muhasebe kaydı (yeniden değerleme yöntemi): 

Değerlemeden sonraki ilk yılda mevcut değerin ilgili maddi duran varlık 

değerini yansıttığı ve ek değerleme yapılmadığı varsayılarak yapılmış olup ilgili 

muhasebe kaydı atılmayacaktır (vergi etkisinin ayrıca hesaplandığı varsayılmıştır). 

(iii)  2XX1 tarihinde muhasebe kaydı (maliyet yöntemi): 

Maliyet yönteminde aşağıdaki muhasebe kaydını atacaktı (vergi etkisinin 

ayrıca hesaplandığı varsayılmıştır). 

Dr. Amortisman Gideri (Gelir Tablosu)  3,500 TL 

          Cr. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul                    (3,500) TL 

                  Cr. Bina                                                   (3,500) TL  

Yukarıda görüldüğü üzere eğer şirket maliyet yöntemini benimsemiş olsa idi 

3,500 TL tutarında amortisman giderine katlanacak olup daha düşük dönem karı 

raporlayacaktı. 

2.3.4 SPK’ya Kote Şirketlerden Örnek (CDE GYO) 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin TFRS’ye uygun finansal tablo sunumunda maliyet 

veya gerçeğe uygun değer yönteminde aşağıdaki durum söz konusudur:   

 Maliyet yöntemi ile gösterildiğinde rayiç bedelinin dipnotlarda açıklanması 

gerekmektedir. 

 Gerçeğe uygun değer yöntemi ile gösterildiğinde maliyet bedelinin dipnotlarda 

açıklanması zorunluluğu yoktur. Bu durumda ilgili finansal tablolarında maliyet 

bedele doğru bir şekilde ulaşma şansı yoktur. Bu durumdan dolayı burada verilen 

SPK’ya kote şirket örneğinde maliyet yöntem uygulayan ancak ilgili 

gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerini de finansal tablolarında sunan şirket 

örneği kullanılmıştır.  
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CDE GYO Kap.gov.tr’de yayınladığı finansal tablolarında yatırım amaçlı 

gayrimenkullerinin ölçüm esasları olarak maliyet yöntemini benimsemiştir. Bu 

durumda yatırım amaçlı gayrimenkuller, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiş 

amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile 

gösterilmektedir.  

a. 2010, 2011 ve 2012 ve yılları itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet ve 

gerçeğe uygun değer yöntemi karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 16: SPK Örneği (CDE AŞ) (Gerçeğe Uygun Değer -Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması): 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Maliyet 
Değeri 

(Raporlanmış) Değer Artışı 
Gerçeğe 

Uygun Tutar 

2010 135,965,987 673,491,013 809,457,000
2011 139,271,229 862,788,771 1,002,060,000
2012 132,512,851 812,140,149 944,653,000

b. 2010, 2011 ve 2012 ve yılları itibariyle özkaynakların maliyet ve gerçeğe uygun değer 

yöntemi karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 17: SPK Örneği (CDE AŞ) (Gerçeğe Uygun Değer -Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması)-
Özkaynaklar: 

Özkaynaklar 

Maliyet 
Yöntemi 

(Raporlanmış) Değer Artışı 

Gerçeğe 
Uygun Değer 

Yöntemi 

2010 119,154,813 673,491,013 792,645,826
2011 161,168,371 862,788,771 1,023,957,142
2012 179,344,278 812,140,149 991,484,427

c. 2011 ve 2012 ve yılları itibariyle gelir tablosunun maliyet ve gerçeğe uygun değer 

yöntemi karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir: 

Tablo 18: SPK Örneği (CDE AŞ) (Gerçeğe Uygun Değer -Maliyet Yöntemleri Karşılaştırması)- 
Gelir Tablosu (Dönem Net Karı/Zararı: 

Gelir Tablosu 
(Dönem Net Karı/Zararı) 

Maliyet 
Yöntemi 

(Raporlanmış)

Eksi: 
Amortisman 

Gideri

Gerçeğe 
Uygun Değer 

Farkı 

Gerçeğe 
Uygun 
Değer 

Yöntemi 

2011 54,321,987 3,747,874 185,549,884 243,619,745
2012 42,013,558 3,758,378 (54,407,000) (8,635,064)
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2.3.5 Halka Açık GYO’ların Değerleme Esasları 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle halka açık GYO’ların yatırım amaçlı 
gayrimenkullerini muhasebeleştirmede uyguladığı değerlendirme yöntemleri 
aşağıdaki gibidir: 

Tablo 19: Halka Açık GYO’ların Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini Muhasebeleştirmede 
Uyguladığı Değerlendirme Yöntemleri: 
 
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 

Maliyet 
Yöntemi

Gerçeğe Uygun 
Değer Yöntemi

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş  X 
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş  X 
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. X   
Egs Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
Emlak konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş X   
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / X   
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş  X 
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.  X 
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş X   
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Tskb Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş  X 
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş X   
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  X 
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. X   
Toplam Şirket Adedi 15 17 

Kaynak: KGK, http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/finansal-tablolar.aspx 

Yukarıda görünen tablo, seçimlik muhasebe politikalarının finansal tabloların 

yeknesaklığı ve karşılaştırılabilirliği için ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır.   



 

58 
 

2.3.6 Hileli Raporlamaya Açık Konular 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ilgili hileli raporlamaya açık konular 3. 

Kısımda açıklanacaktır. Ancak muhasebe politikası seçiminde oluşabilecek hatalar 

veya hileler aşağıdaki gibidir: 

Konu Açıklama 

Değer tespiti piyasa fiyatı/emsal fiyatlar 

alınarak yapılıyor ise  (Bağımsız 3. Uzman 

kişi tarafından hazırlanan rapor varlığında)  

 Kullanılan emsal sayısının azlığı 

 Kullanılan emsallerin ilgili 

varlığı yansıtmaması 

 Değer tespiti yapan kişi veya 

kuruluşun bağımsızlığı   

Değer tespiti piyasa fiyatı/emsal fiyatlar 

alınarak yapılamıyorsa (Eğer maddi duran 

varlık kaleminin özellikli niteliğinden 

kaynaklanan nedenlerle veya, devam etmekte 

olan bir işin parçası olması haricinde, 

satışının az olması nedeniyle piyasa 

koşullarındaki gerçeğe uygun değerine ilişkin 

yeterli bilgi mevcut değil ise, işletmenin bir 

gelir veya itfa edilen yenileme maliyeti 

yaklaşımı kullanarak gerçeğe uygun değeri 

tahmin etmesi gerekebilir.) 

 Gelir yaklaşımında kullanılan 

nakit akımlarının gerçeği 

yansıtmaması  

 İtfa edilen yenileme maliyeti 

kullanılıyor ise kullanılan 

maliyetlerin gerçeği 

yansıtmaması 

 Kullanılan indirgeme oranlarının 

şirketin durumunu yansıtmaması 
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2.4 SPK Örneklerinde Kombinasyon ve Seçimlik Muhasebe Farkları Analizi  

Yukarıda (2.1, 2.2 ve 2.3 nolu kısımlar) ABC, BCD ve CDE şirketlerinin finansal 
tabloları, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, yatırım amaçlı 
gayrimenkullerdeki seçimlik muhasebe politikalarını özetlemek için basit bir yöntemle 
kombine edilmiştir. Bu kombinasyon çalışmasında konsolidasyon ilkeleri 
uygulanmamış sadece her 3 şirket finansal tablo rakamları toplanıp gösterilmiştir.  

Tablo 20: Halka Açık Örneklerin Yöntem Farklarının Finansal Tabloları Üzerindeki Etkisi 
(Bilanço) 

  Maliyet Yöntemi  
Yeniden Değerleme ve Gerçeğe 

Uygun Değer Modelleri 

  Yıl 1 Yıl 0  Yıl 1 Yıl 0

Dönen Varlıklar 355,854,786 353,108,243 355,854,786 353,108,243
Nakit ve nakit benzerleri 85,116,706 94,620,903  85,116,706 94,620,903
Alacaklar ve diğer dönen varlıklar 270,738,080 258,487,340  270,738,080 258,487,340
      
Duran varlıklar 229,497,552 216,433,962 1,204,377,385 1,311,122,783
Alacaklar ve diğer duran varlıklar 24,417,224 22,395,123  24,417,224 22,395,123
Maddi duran varlıklar 26,810,422 21,263,378  71,342,642 43,854,628
Maddi olmayan duran varlıklar 42,757,055 33,504,232  160,964,519 242,813,032
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 135,512,851 139,271,229  947,653,000 1,002,060,000

Toplam varlıklar 585,352,338 569,542,205  1,560,232,171 1,664,231,026

      
Kısa vadeli yükümlülükler 336,054,183 288,763,906 336,054,183 288,763,906
Kısa vadeli finansal borçlar 61,929,166 41,542,993  61,929,166 41,542,993
Borçlar ve diğer yükümlülükler 274,125,017 247,220,913  274,125,017 247,220,913
      
Uzun vadeli yükümlülükler 150,538,340 121,330,119 159,444,784 125,848,369
Uzun vadeli finansal borçlar 101,693,882 70,191,994  101,693,882 70,191,994
Borçlar ve diğer yükümlülükler 50,389,665 52,744,582  50,389,665 52,744,582
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (1,545,207) (1,606,457)  7,361,237 2,911,793

Toplam yükümlülükler 486,592,523 410,094,025  495,498,967 414,612,275
      
Özkaynaklar 98,759,815 159,448,180 1,064,733,204 1,249,618,751
Sermaye 76,277,084 75,524,000  76,277,084 75,524,000
Diğer sermaye yedekleri 155,480,410 155,480,410  155,480,410 155,480,410
Değer artış fonları -- --  149,933,382 159,740,604
Geçmiş yıllar zararları (105,306,292) (65,065,192)  835,505,209 702,052,180
Dönem net karı (27,688,374) (5,617,171)  (152,459,868) 157,695,424
Azınlık payları (3,013) (873,867)  (3,013) (873,867)
Toplam özkaynaklar ve 
yükümlülükler 585,352,338 569,542,205  1,560,232,171 1,664,231,026

Kaynak: KGK, http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/finansal-tablolar.aspx 
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Tablo 21: Halka Açık Örneklerin Yöntem Farklarının Finansal Tabloları Üzerindeki Etkisi (Gelir 
Tablosu) 

  Maliyet Yöntemi  

Yeniden Değerleme ve 
Gerçeğe Uygun Değer 

Modelleri
  Yıl 1 Yıl 0 Yıl 1 Yıl 0
      
Satışlar 833,753,690 642,594,889  833,753,690 642,594,889
Satışların maliyeti (789,096,486) (630,253,264)  (846,488,875) (652,605,415)
Brüt kar-zarar 44,657,204 12,341,625  (12,735,185) (10,010,526)

      
Genel Yönetim Giderleri (20,666,449) (12,795,382)  (20,666,449) (12,795,382)
Satış ve pazarlama giderleri (23,354,089) (23,712,041)  (23,354,089) (23,712,041)
Diğer gelir/giderler 13,622,455 6,153,831  (16,902,426) 6,153,831
Yatırım amaçlı gayrimenkul 

değer farkları -- --
 

(54,407,000) 185,549,884
Faaliyet karı-zararı 14,259,121 (18,011,967) -- (128,065,149) 145,185,766

      
Finansal gelirler 58,740,424 68,284,996  58,740,424 68,284,996
Finansal giderler (81,236,856) (52,162,770)  (81,236,856) (52,162,770)
Vergi öncesi kar-zarar (8,237,311) (1,889,741)  (150,561,581) 161,307,992

      
Vergi gelir/gideri (1,027,433) (3,794,983)  (1,027,433) (3,794,983)
Dönem net karı-zararı (9,264,744) (5,684,724)  (151,589,014) 157,513,009

      
Diğer kapsamlı gelir-gider -- --  (9,807,222) 114,862
Toplam kapsamlı gelir (9,264,744) (5,684,724)  (161,396,236) 157,627,871

Kaynak: KGK, http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/finansal-tablolar.aspx 
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3 YARATICI MUHASEBE TEKNİKLERİ 

Finansal tablolarda yapılabilecek yaratıcı muhasebe teknikleri temelde aşağıdaki 

başlıklarda toplanmıştır: 

a) Varlıkların olduğundan fazla gösterilmesi ve yanlış muhasebeleştirme 

uygulamaları 

b) Gelirlerin olduğundan fazla gösterilmesi ve yanlış muhasebeleştirme 

uygulamaları 

c) Yükümlülüklerin olduğundan az gösterilmesi ve yanlış muhasebeleştirme 

uygulamaları 

d) Giderlerin olduğundan az gösterilmesi ve yanlış muhasebeleştirme 

uygulamaları 

e) Konsolidasyon hileleri ve yanlış muhasebeleştirme uygulamaları 

f) Satın alma muhasebesi hileleri ve yanlış muhasebeleştirme uygulamaları 

g) Kiralama işlemleri ve yanlış muhasebeleştirme uygulamaları 

h) Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç transferine yanlış muhasebeleştirme 

uygulamaları 

i) İşletmenin sürekliliğine ilişkin yanlış muhasebeleştirme uygulamaları 

j) Eksik yada yanlış dipnot açıklamaları ve sunumları 

k) Aşırı muhafazakarlık ve karların gelecek dönemlere devredilmesi 

3.1 Varlıkların Olduğundan Fazla Gösterilmesi ve Yanlış Muhasebeleştirme 

Uygulamaları 

2. Kısımda maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım 

amaçlı gayrimenkullerde seçimlik muhasebe politikalar açıklanmış olup bu başlıkta 

manipülasyona açık alanlar anlatılacaktır. 

TMS Kavramsal Çerçeve, varlıkların muhasebeleştirme kriterlerini temel 

olarak ele almakla birlikte ilgili TMS standartları da özellikli varlıklar için değişik 

muhasebeleştirme kriterleri ortaya koymaktadır.   
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Bir varlığın gelecekte işletmeye ekonomik yarar girişine neden olacağı 

muhtemelse ve maliyeti ya da değeri güvenilir bir şekilde ölçümlenebiliyorsa bu varlık 

bilançoda gösterilir. Yapılan bir harcamanın, içinde bulunulan muhasebe döneminden 

sonraki dönemlerde, işletmeye ekonomik yarar girişi sağlaması mümkün değilse, 

bilançoda herhangi bir varlık gösterilmez. Bunun yerine bu harcama gelir tablosunda 

gider olarak gösterilir. İçinde bulunulan muhasebe döneminden sonraki dönemlerde 

işletmeye ekonomik yarar girişi sağlanması olasılığının yetersiz olması nedeniyle 

varlık tahakkuku yapma imkanı bulunmamaktadır41. 

3.1.1 Yeniden Değerleme Yönteminin Uygunluğu: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

2.2’de açıklandığı üzere şirketler maddi olmayan duran varlıkların yeniden 

değerleme yöntemi ile muhasebeleştirebilirler. Ancak yeniden değerleme yöntemiyle 

muhasebeleştirilme için TMS 38 belirli ön koşullar koymuştur. Bu koşullar 

sağlanamadığı takdirde maliyet yöntemi ile muhasebeleştirme ilkesinin uygulanması 

gerekmektedir Ön koşullar aşağıdaki gibidir42: 

 Aktif referans bir piyasanın varlığı 

 Homojen yapıdaki maddi olmayan duran varlık sınıfının varlığı 

 Gerçeğe uygun değer olarak tespit edilen fiyatların kamuoyuna da açık 

olması 

 Aktif piyasa: Aşağıdaki tüm koşulların mevcut olduğu piyasadır: 

 Piyasada ticareti yapılan kalemler homojendir;   

 Normal koşullar altında her zaman için istekli alıcı ve satıcılar bulunur; ve 

 Fiyatlar kamuoyuna açıktır. 

  

                                                 
41 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21. 

42 KGK, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS38.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-23. 
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TMS 38 her ne kadar yeniden değerleme yönteminin uygulanmasına izin 

vermişse de koyduğu ön şartlarda bu uygulamanın neredeyse önünü kapatmıştır. 

Standart örnek olarak taksi plakasını açıklamış ve bunun bile olamayacağını 

eklemiştir43. 

2.2’de SPK’ya kote şirket (BCD AŞ) finansal tablolarında maddi olmayan 

duran varlıkların yeniden değerleme ile değerlendiği tablolarını rakamsal olarak 

sunmuştuk. Ancak bu şirketin yaptığı bu muhasebeleştirme politikasının sonraki 

dönemlerde uygun olmadığına hükmedilmiş ve finansal tabloları geriye dönük olarak 

düzeltilmiştir. Şirketin geçmiş dönemlerde uyguladığı yeniden değerleme yönteminin 

ön koşullarının sağlanamadığı gerek finansal tabloların dipnotlarında ve gerekse 

denetim görüşünde açıklanmıştır. Bu düzeltme sonucunda BAC AŞ’nin özkaynakları 

negatife dönmüştür ve Kap.gov.tr’de açıklanan özel durum açıklamalarında  SPK’nın 

konu ile ilgili cezai işlem yürüttüğü ve şirketin yatırımcıları tarafından bu konu ile 

ilgili yanıltıldıkları iddiası ile ilgili çeşitli davalara maruz kaldığı açıklanmıştır. 

3.1.2 Değer Tespit Raporları: Yeniden Değerleme Yöntemi ve Gerçeğe Uygun Değer 

Yöntemlerinde Değerleme Raporları  

Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı 

gayrimenkuller sınıfına giren varlıklar özellikli varlıklar olduğu için bunların 

değerlemesinin uzman 3. Kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir. Temelde iki 

özellikli konu çıkmaktadır. 

i. Değer tespiti piyasa fiyatı/emsal fiyatlar alınarak yapılıyor ise  (Bağımsız 3. 

Uzman kişi tarafından hazırlanan rapor varlığında) aşağıdaki konular 

karşımıza çıkmaktadır: 

 Kullanılan emsal sayısının azlığı 

 Kullanılan emsallerin ilgili varlığı yansıtmaması 

 Değer tespiti yapan kişi veya kuruluşun bağımsızlığı   

  

                                                 
43 KGK, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS38.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s. 15. 
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ii. Değer tespiti piyasa fiyatı/emsal fiyatlar alınarak yapılamıyorsa: İlgili varlık 

kaleminin özellikli niteliğinden kaynaklanan nedenlerle veya, devam etmekte 

olan bir işin parçası olması haricinde, satışının az olması nedeniyle piyasa 

koşullarındaki gerçeğe uygun değerine ilişkin yeterli bilgi mevcut değil ise, 

işletmenin bir gelir veya itfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı kullanarak 

gerçeğe uygun değeri tahmin etmesi gerekebilir.  

Bu durumda manipülasyona açık konular aşağıdaki gibidir:  

 Gelir yaklaşımında kullanılan nakit akımlarının gerçeği yansıtmaması  

 İtfa edilen yenileme maliyeti kullanılıyor ise kullanılan maliyetlerin 

gerçeği yansıtmaması 

 Kullanılan indirgeme oranlarının şirketin durumunu yansıtmaması 

Serbest nakit akımlar: Değerleme çalışmalarında temel olarak serbest nakit 

akımlar (free cash flows) kullanılır. “Serbest nakit akımı” tanım olarak operasyonel 

nakit girişlerinden sermaye yatırım harcamalarının düşülmesi ile bulunur44.  

Serbest Nakit Akım45= Faiz ve Vergi öncesi kar (FVÖK) +amortisman ve itfa 

payları + net çalışma sermayesindeki değişim - yatırım harcamaları  

Değerleme çalışmalarında yukarıdaki formülde kullanılan birçok girdi karar 

vericiler tarafından belirlendiği için hesaplama öncesi manipülasyona açıktır. Burada 

manipülasyona engel olabilecek temel unsurlar bağımsız değerleme yapacak uzman, 

şirketlerin riski önleme komitesi, denetim komitesi ve bağımsız denetçilerdir.  

İndirgeme oranları46: Serbest nakit akımları şirket için gösterge indirgenme 

oranları ile iskonto edilirler ve bu oran Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) 

(Weighted average cost of capital: WACC) olarak tanımlanır.  Kullanılan AOSM 

indirgenme oranı serbest nakit akımlar gibi ve çok daha manipülasyona açıktır ve 

hesaplaması komplikedir. 

  

                                                 
44 Ivestpedia, yy, (Çevrimiçi) http://www.investopedia.com/terms/f/freecashflow.asp (Erişim Tarihi: 
05.10.2011). 
45 Ivestpedia, yy, (Çevrimiçi) http://www.investopedia.com/terms/f/freecashflow.asp (Erişim Tarihi: 
05.10.2011). 
46 Ivestpedia, yy, (Çevrimiçi) http://www.investopedia.com/terms/ w/wacc.asp (Erişim Tarihi: 05.10.2011). 
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WACC(AOSM)= * E/V*Re + D/V*Rd *(1 - T) 

 WACC: İskonto oranı 
 Re : Özsermaye maliyet oranı (%) 
 Rd : borçlanma maliyet oranı (%) 
 E/V : Özsermaye/toplam kaynaklar 
 D/V : Finansal borçlar/toplam kaynaklar 
 T : Vergi oranı (%) 
 V=E+D 

 

Re= Rf+ β(Rm– Rf+ CRP) 

 Re : Özsermaye maliyet oranı (%) 

 Rf : Risksiz oran (risk free rate) (%) 

 Rm: Sektör riski (market risk) % 

 CRP: Ülke risk primi 

 Β: (Beta Çarpanı) Şirketin pazara olan benzerliği (1 tam uyumlu olarak 

kabul edilir)  

Yukarıdaki formülden görüldüğü üzere iskonto oranı hesaplamak kendi başına 

bir uzmanlık alanıdır. Türkiye’de ve dünyada bu hesaplama genellikle kurumsal 

finansman alanında uzmanlaşmış kurumsal finansman şirketleri veya uzmanları 

tarafından belirlenmektedir. Formülün her noktası manipüle edilebilecek bir hassaslığa 

sahiptir. 

Örnek-1:Aşağıdaki iki örnek tabloda yukarıda hassaslığı açıklanan iskonto 

oranı ile varılacak sonuç arasında bir korelasyon varlığını ispatlamaktadır. Örnekte bir 

varlık sınıfı (yatırım amaçlı gayrimenkul veya maddi duran varlık) için aşağıdaki 

varsayımlarda örnek çalışma yapılmıştır: 

 Varlığın 30 yıl kullanım ömrü var ve artık değeri yoktur. 

 Serbest nakit akımları 10 milyon TL’den başlayıp her yıl %5 büyümektedir. 

 İskonto oranı için %10- %11- ve %12 olmak üzere 3 senaryo hazırlandı. 
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Tablo 22: Örnek uygulama (İskonto Oranın İndirgenmiş Nakit Etkisi (Sınırlı Faydalı Ömre Sahip Varlık Sınıfı) 

Yıl Büyüme 
Serbest 
Nakit 

İskonto 
Oranı 

İndirgenmiş 
Serbest 
Nakit   

İskonto 
Oranı 

İndirgenmiş 
Serbest 
Nakit   

İskonto 
Oranı 

İndirgenmiş 
Serbest 
Nakit 

1  10,000,000 10.0% 9,090,909  11.0% 9,009,009  12.0% 8,928,571 
2 5% 10,500,000 10.0% 8,677,686  11.0% 8,522,036  12.0% 8,370,536 
3 5% 11,025,000 10.0% 8,283,246  11.0% 8,061,385  12.0% 7,847,377 
4 5% 11,576,250 10.0% 7,906,735  11.0% 7,625,634  12.0% 7,356,916 
5 5% 12,155,063 10.0% 7,547,337  11.0% 7,213,438  12.0% 6,897,109 
6 5% 12,762,816 10.0% 7,204,277  11.0% 6,823,522  12.0% 6,466,040 
7 5% 13,400,956 10.0% 6,876,810  11.0% 6,454,683  12.0% 6,061,912 
8 5% 14,071,004 10.0% 6,564,227  11.0% 6,105,782  12.0% 5,683,043 
9 5% 14,774,554 10.0% 6,265,853  11.0% 5,775,739  12.0% 5,327,852 

10 5% 15,513,282 10.0% 5,981,042  11.0% 5,463,537  12.0% 4,994,862 
11 5% 16,288,946 10.0% 5,709,176  11.0% 5,168,211  12.0% 4,682,683 
12 5% 17,103,394 10.0% 5,449,668  11.0% 4,888,848  12.0% 4,390,015 
13 5% 17,958,563 10.0% 5,201,956  11.0% 4,624,586  12.0% 4,115,639 
14 5% 18,856,491 10.0% 4,965,504  11.0% 4,374,608  12.0% 3,858,412 
15 5% 19,799,316 10.0% 4,739,799  11.0% 4,138,143  12.0% 3,617,261 
16 5% 20,789,282 10.0% 4,524,353  11.0% 3,914,460  12.0% 3,391,182 
17 5% 21,828,746 10.0% 4,318,701  11.0% 3,702,867  12.0% 3,179,233 
18 5% 22,920,183 10.0% 4,122,396  11.0% 3,502,712  12.0% 2,980,531 
19 5% 24,066,192 10.0% 3,935,015  11.0% 3,313,376  12.0% 2,794,248 
20 5% 25,269,502 10.0% 3,756,150  11.0% 3,134,275  12.0% 2,619,608 
21 5% 26,532,977 10.0% 3,585,416  11.0% 2,964,855  12.0% 2,455,882 
22 5% 27,859,626 10.0% 3,422,443  11.0% 2,804,592  12.0% 2,302,389 
23 5% 29,252,607 10.0% 3,266,877  11.0% 2,652,993  12.0% 2,158,490 
24 5% 30,715,238 10.0% 3,118,383  11.0% 2,509,588  12.0% 2,023,584 
25 5% 32,250,999 10.0% 2,976,638  11.0% 2,373,934  12.0% 1,897,110 
26 5% 33,863,549 10.0% 2,841,336  11.0% 2,245,614  12.0% 1,778,541 
27 5% 35,556,727 10.0% 2,712,185  11.0% 2,124,229  12.0% 1,667,382 
28 5% 37,334,563 10.0% 2,588,904  11.0% 2,009,406  12.0% 1,563,171 
29 5% 39,201,291 10.0% 2,471,226  11.0% 1,900,789  12.0% 1,465,473 
30 5% 41,161,356 10.0% 2,358,898  11.0% 1,798,044  12.0% 1,373,881 
                  

İndirgenmiş Nakit   150,463,147     135,200,897     122,248,934 

Değişim         -10%     -19% 

Sonuç: Diğer tüm kriterler aynı kalmak kaydı ile iskonto oranında %1’lik 

değişimler sonuç üzerinde %10 ve 19%’luk değişimler yaratmaktadır. Varlık 

kaleminin büyüklüğüne göre bu fark finansal tabloların tamamının yanlış sunulması 

sonucuna kadar varacak derecede öneme sahiptir.  
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Örnek-2: Aşağıdaki iki örnek tabloda yukarıda hassaslığı açıklanan iskonto 

oranı ile varılacak sonuç arasında bir korelasyon varlığını ispatlamaktadır. Örnekte bir 

varlık sınıfı (yatırım amaçlı gayrimenkul veya maddi duran varlık) için aşağıdaki 

varsayımlarda örnek çalışma yapılmıştır: 

 Varlığın sonsuz ömrü var ve artık değeri yoktur. 

 Serbest nakit akımları 10 milyon TL’den başlayıp her yıl %5 büyümektedir. 

 İskonto oranı için %10- %11- ve %12 olmak üzere 3 senaryo hazırlandı 

Tablo 23: Örnek uygulama (İskonto Oranın İndirgenmiş Nakit Etkisi (Sınırsız Faydalı Ömre Sahip Varlık Sınıfı) 

Yıl Büyüme 
Serbest 
Nakit 

İskonto 
Oranı 

İndirgenmiş 
Serbest 
Nakit   

İskonto 
Oranı 

İndirgenmiş 
Serbest 
Nakit   

İskonto 
Oranı 

İndirgenmiş 
Serbest 
Nakit 

1  10,000,000 10.0% 9,090,909  11.0% 9,009,009  12.0% 8,928,571 
2 5% 10,500,000 10.0% 8,677,686  11.0% 8,522,036  12.0% 8,370,536 
3 5% 11,025,000 10.0% 8,283,246  11.0% 8,061,385  12.0% 7,847,377 
4 5% 11,576,250 10.0% 7,906,735  11.0% 7,625,634  12.0% 7,356,916 
5 5% 12,155,063 10.0% 7,547,337  11.0% 7,213,438  12.0% 6,897,109 

Sonsuz yıllar    135,056,250    121,550,625    110,500,568 
                  
İndirgenmiş Nakit   176,562,163     161,982,127     149,901,078 

Değişim         -8%     -15% 
 

Sonuç: Diğer tüm kriterler aynı kalmak kaydı ile iskonto oranında %1’lik 

değişimler sonuç üzerinde %8 ve 15%’luk değişimler yaratmaktadır. Varlık kaleminin 

büyüklüğüne göre bu fark finansal tabloların tamamının yanlış sunulması sonucuna 

kadar varacak derecede öneme sahiptir.  
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3.1.3 Amortisman Ayırma Yöntemleri  

TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” aşağıda belirtildiği üzere amortisman 

ayırma yöntemlerini açıklamıştır. Aşağıda TMS 16’nin ilgili maddeleri ve hileli 

finansal raporlamaya açık konular sıralanmıştır: 

a) Bir varlığın amortismana tabi tutarı ve yararlı ömrü: 

Bir varlığın amortismana tabi tutarı yararlı ömrü boyunca sistematik olarak 

dağıtılır ve varlığın yararlı ömrü işletmenin varlıktan beklediği faydaya göre belirlenir. 

Bir varlığın amortismana tabi tutulması, varlık kullanılabilir olduğunda, örneğin, 

yönetim tarafından istenilen yer ve duruma getirildiği zaman başlar. Bir varlığın 

amortismanı, ilgili varlığın TFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak 

sınıflandırılma tarihi veya varlığın bilanço dışı bırakıldığı tarihin erken olanında 

durdurulur. Bu yüzden amortisman ayırma işlemi, varlık tamamen itfa olmadıkça, atıl 

kaldığında ya da kullanımdan kaldırıldığında durmaz47.  

Bu durumda önümüze aşağıdaki hata veya hileler çıkabilir: 

 Varlığın yararlı ömrü yanlış ya da hileli olarak belirlenebilir. Buradaki en tipik 

örnek daha az amortisman gideri göstermek ya da varlığın değerini yüksek 

göstermek için yararlı ömrü yüksek tutmaktır.  

Örnek: Aşağıda maliyet yöntemi uygulayan bir şirketin 50,000 TL tutarındaki bir 

binasının yararlı ömrünün 20, 25 ve 50 yıl olduğu durumlarda yıllık amortisman gideri 

ve 10.yıl sonunda kalan net defter değeri gösterilmiştir. Bu örnekte artık değerin 

olmadığı ve arazi değerinin olmadığı varsayılmıştır. 

Tablo 24: Örnek uygulama: Faydalı Ömür Farklılıklarının Duran Varlık Sınıfı Amortisman 
Hesaplamaları Üzerindeki Etkisi 

  
Defter 
Değeri 

Yararlı 
Ömür (Yıl) 

Yıllık 
Amortisman 

Gideri 

 10. Yıl 
Sonunda Net 

Defter Değeri 

A Binası 50,000 20 2,500 25,000

A Binası 50,000 25 2,000 30,000

A Binası 50,000 50 1,000 40,000
  

                                                 
47 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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Sonuç: Diğer tüm kriterler aynı kalmak kaydı ile yararlı ömür üzerinde 

yapılacak oynama varlıklar üzerinde ciddi farklılıklar yaratacaktır. Varlık kaleminin 

büyüklüğüne göre bu fark finansal tabloların tamamının yanlış sunulması sonucuna 

kadar varacak derecede öneme sahiptir.  

b) Amortisman ayırmamak: 

 Varlığın amortismana tabi tutulması gerekirken bu uygulamanın dışında 

bırakılabilir. Burada direkt olarak amortisman ayırmamak ilk madde olarak ortaya 

çıkacaktır. Burada belirli finansal tablo okuyucusuna yönelik çıkarılan finansal 

raporlarda okuyucu bu hataları anlayacak nosyona sahip değil ise raporlama 

yapacak şirket ya da kişinin yaptığı bu hile kolay fark edilmeyebilir.  

 Amortisman başlangıç döneminin başlamadığı varsayımı ortaya çıkan bir diğer 

hileli raporlama yöntemidir. Bu örnek, kuruluş aşaması ya da yatırım aşamasında 

olan şirketlerde ilk yıllarda yüksek miktarda zarar göstermemek istemedikleri 

durumda çıkmaktadır. Örnek olarak kullanıma hazır hale gelmiş bir bina veya 

fabrika binası daha tam dolmadığı için amortisman süresi başlamamış gibi 

gösterilebilir. 

c) Varlığın farklı faydalı ömürlere sahip birleşenlerinin ayrı ayrı amortismana tabi 

tutulması: 

Bir maddi duran varlık kaleminin, toplam maliyetine göre önemli bir maliyeti 

olan her bir parçası ayrı ayrı amortismana tabi tutulur. Bir İşletme, maddi duran varlık 

kaleminin başlangıçta muhasebeleştirilmiş olan tutarını önemli parçalara ayırır ve her 

bir parçayı ayrı olarak amortismana tabi tutar48.  

 TMS 16 Örnek olarak bir uçağın gövdesi ve motoru ister her ikisine de ayrı ayrı 

amortisman ayrılması gerektiği örneği vermektedir. Karşılaşılan en tipik örnek 

gayrimenkul yatırımlarıdır.  

  

                                                 
48 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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Örnek: Aşağıda maliyet yöntemi uygulayan bir şirketin 40,000 TL tutarındaki bir 

AVM yatırımının tek bir birleşen ve ayrı birleşenler olarak yıllık amortisman gideri ve 

10.yıl sonunda kalan net defter değeri gösterilmiştir.  

Tablo 25: Örnek uygulama: Ayrı Bileşenli Varlık Faydalı Ömür Farklılıklarının Duran Varlık 
Sınıfı Amortisman Hesaplamaları Üzerindeki Etkisi 

  
 Defter 
Değeri 

Yararlı 
Ömür 
(Yıl) 

Yıllık 
Amortisman 

Gideri 

 10. Yıl 
Sonunda Net 

Defter Değeri 

         

AVM-tek birleşen halinde 40,000 50 800 32,000

       

AVM-ayrı birleşenler halinde 40,000  1,900 21,000

Bina yatırımı 20,000 50 400 16,000

Tesisat yatırımı 10,000 20 500 5,000

İç dekorasyon yatırımı 10,000 10 1,000 --

Sonuç: Diğer tüm kriterler aynı kalmak kaydı ile ayrı birleşenler kriterine 

uymayıp yararlı ömür üzerinde yapılacak oynama varlıklar üzerinde ciddi farklılıklar 

yaratacaktır. Varlık kaleminin büyüklüğüne göre bu fark finansal tabloların tamamının 

yanlış sunulması sonucuna kadar varacak derecede öneme sahiptir.  

d) Yararlı ömür ve ekonomik hizmet süresinin göz ardı edilmesi 

Varlığın yararlı ömrü işletmenin varlıktan beklediği faydaya göre belirlenir. 

İşletmenin varlık yönetimi politikası, varlıkların belirli bir süre ya da gelecekteki 

ekonomik yararlarının belirli oranda tüketilmesinden sonra elden çıkarılmasını 

gerektirebilir. Bu nedenle, bir varlığın yararlı ömrü ekonomik hizmet süresinden kısa 

olabilir. Bir varlığın yararlı ömrünün tahmini, işletmenin benzer varlıklara ilişkin 

tecrübelerine dayanan bir takdir meselesidir49.  

 Bu uygulama örneği daha çok karşımıza kiralanan araziler üzerinde yapılan 

yatırımlarda veya yap işlet devret modeli yapılan yatırımlarda veya devletten 

alınan geçici özelleştirmelerde karşımıza çıkmaktadır. Hileli raporlama olarak, 

faydalı ömrün ekonomik hizmet süresinden az olduğu halde yararlı ömür olarak 

ekonomik ömür alınabilir.  

                                                 
49 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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Örnek: Aşağıda maliyet yöntemi uygulayan bir şirketin 25 yıllığına işletme ruhsat 

aldığı 100,000 TL tutarındaki bir liman yatırımının ekonomik ömrünün 50 yıl olduğu 

durumlarda yıllık amortisman gideri ve 10.yıl sonunda kalan net defter değeri 

gösterilmiştir.  

Tablo 26: Örnek uygulama: Yararlı Ömür ve Ekonomik Ömür Farklılıklarının Duran Varlık 
Sınıfı Amortisman Hesaplamaları Üzerindeki Etkisi 

  
 Defter 
Değeri 

Yararlı 
Ömür 
(Yıl) 

Yıllık 
Amortisman 

Gideri 

 10. Yıl 
Sonunda 

Net Defter 
Değeri 

         

A Limanı-Ekonomik Ömür 100,000 50 2,000 80,000

       

A Limanı-İşletme Süresi 100,000 25 4,000 60,000

Sonuç: Diğer tüm kriterler aynı kalmak kaydı ile ekonomik ömrün yararlı 

ömür olarak alınması durumunda ortaya çıkacak hileli raporlama varlıklar üzerinde 

ciddi farklılıklar yaratacaktır. Varlık kaleminin büyüklüğüne göre bu fark finansal 

tabloların tamamının yanlış sunulması sonucuna kadar varacak derecede öneme 

sahiptir.  

e) Arazi veya arsa içeren maddi duran varlıkların amortismana tabi tutulması: 

Arsa ve binalar birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir maddi duran varlıklardır 

ve ayrı olarak muhasebeleştirilirler. Taş ocakları ve toprak doldurmak için kullanılan 

alanlar gibi bazı istisnalar hariç olmak üzere, arsaların sınırsız yararlı ömrü vardır ve 

bu nedenle amortismana tabi tutulmazlar. Binaların sınırlı yararlı ömrü vardır ve bu 

nedenle amortismana tabi varlıktırlar. Bir binanın üzerinde bulunduğu arsanın 

değerindeki artış binanın amortismana tabi tutarını etkilemez50. 

 Bu uygulama örneği daha çok karşımıza bina satın alımlarında veya hazır 

gayrimenkul yatırımlarında karşımıza çıkmaktadır. Hileli raporlama olarak, 

standardın gerektirdiği arazi ve binanın ayrıştırılmaması sonucu daha yüksek 

amortisman gideri ve ilerleyen yıllarda daha düşük varlık kalemi sunumu 

çıkmaktadır.  

                                                 
50 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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Örnek: Aşağıda maliyet yöntemi uygulayan bir şirketin İstanbul’da özelleştirme ile 

devletten işler bir beş yıldızlı otel ve arazisini ihale ile satın aldığı varsayımı ile örnek 

verilmiştir. Burada 614 milyon TL ihale ile satılan otelin arazi değeri 422 milyon ve 

bina değeri 192 milyon TL’dir. İhale bedeli bağımsız eksper tarafından ayrıştırılmıştır. 

Arazi değeri emsal yöntem ile belirlenirken bina değeri ise yeniden ikame metodu ile 

belirlenmiştir.  Örnekte faydalı ömrün 30 yıl ve artık değerin olmadığı varsayımı ile 

yıllık amortisman gideri ve 20.yıl sonunda kalan net defter değeri gösterilmiştir. 

Tablo 27: Örnek uygulama: Arazi ve Bina İçeren Duran Varlık Sınıfı Amortisman Hesaplamaları 

  

 Defter 
Değeri 

(bin TL) 

Yararlı 
Ömür 
(Yıl) 

Yıllık 
Amortisman 
Gideri (Bin 

TL) 

 20. Yıl 
Sonunda 

Net Defter 
Değeri (Bin 

TL) 

         

Otel -arazi ve bina tek birleşen halinde 614,000 30 20,467 204,667

       

Otel -arazi ve bina ayrı birleşenler halinde 614,000  6,400 486,000

Bina yatırımı 192,000 30 6,400 64,000

Arazi yatırımı 422,000 Sonsuz -- 422,000

Sonuç: Diğer tüm kriterler aynı kalmak kaydı ile bina ve arazilerin ayrıştırılmaması 

durumunda ortaya çıkacak hileli raporlama varlıklar üzerinde ciddi farklılıklar 

yaratacaktır. 

 Varlık kaleminin büyüklüğüne göre bu fark finansal tabloların tamamının yanlış 

sunulması sonucuna kadar varacak derecede öneme sahiptir.  

 Örnekte varılabilecek hata varlık kaleminin daha yüksek ve amortisman giderinin 

de daha yüksek gösterilmesidir. Dolayısıyla burada hileden ziyade hata durumu 

daha olasıdır.  

 Verilen örnekteki şirket kurumlar vergisi kanununa göre arazinin de amortisman 

giderini kurumlar vergisinde gider olarak yazabilmektedir. Bu durum şirketi ciddi 

oranlarda kurumlar vergisinden kaçınmasını sağlamaktadır. Vergi bakış açısıyla 

finansal tablo hazırlayıcısının gözünden kaçma ya da bilememe ihtimali yüksektir.  
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f) Kalıntı değer (residual value) Arazi veya arsa içeren maddi duran varlıkların 

amortismana tabi tutulması: 

Bir varlığın kalıntı değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki 

durum ve yaşına ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, 

elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır. Bir varlığın 

kalıntı değeri varlığın defter değerine eşit ya da daha fazla bir tutara yükselebilir. Bu 

durumda, varlığın amortisman gideri, kalıntı değeri sonradan varlığın defter değerinin 

altında bir değere düşene kadar sıfıra eşit olur51.  

Kalıntı değer ile ilgili yaratıcı muhasebe teknikleri: 

 Amortisman hesaplamasında kalıntı değer hesaba katmamak bir hata olmakla 

birlikte kalıntı değerin olduğundan fazla gösterilmek suretiyle daha az 

amortisman ayırarak finansal tabloları olduğundan daha iyi göstermek daha sık 

rastlanılan bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Özellikli varlıklar için kalıntı değer hesaplaması uzmanlık gerektiren bir 

çalışma olduğu için ilgili hesaplamanın yetkin kişilerce yapılması 

gerekmektedir. 

 Kalıntı değer sonucu yaratmayan özel maliyetler (kiralanan araziler üzerinde 

yapılan yapılar vb.) ve yap-işlet-devret şeklindeki yatırımlar için normal iş 

akışı gibi kalıntı değer hesaba katmak bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

g) Amortisman yöntemi değişikliği: 

Kullanılan amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarına 

ilişkin olarak işletme tarafından uygulanması beklenen tüketim modelini yansıtır. Bir 

varlığa uygulanan amortisman yöntemi en azından, her hesap döneminin sonunda 

gözden geçirilir. Varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen tüketim 

modelinde önemli bir değişiklik olması durumunda yöntem, değişmiş olan modeli 

yansıtacak şekilde değiştirilir. Böyle bir değişiklik, TMS 8 uyarınca muhasebe 

tahminindeki bir değişiklik olarak muhasebeleştirilir52. 

                                                 
51 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
52 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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Bir varlığın amortismana tabi tutarının yararlı ömrü boyunca sistematik olarak 

dağıtmak için çeşitli amortisman yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler doğrusal 

amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, ve üretim miktarı yöntemlerini içerir. 

Doğrusal amortisman yönteminde, varlığın kalıntı değeri değişmediği sürece, 

amortisman gideri yararlı ömrü boyunca sabittir. Azalan bakiyeler yönteminde, 

amortisman gideri yararlı ömür boyunca azalır. Üretim miktarı yönteminde beklenen 

kullanım ya da üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılır. İşletme, varlığın 

gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen tüketim biçimini en çok yansıtan yöntemi 

seçer. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir 

değişiklik olmadıkça dönemden döneme tutarlı olarak uygulanır53. 

Amortisman yöntemi ile ilgili yaratıcı muhasebe teknikleri: 

 Amortisman yöntemi ile ilgili varlık grubunun kullanım durumu dikkate 

alınarak tutarlı olarak uygulanmalıdır. Örnek olarak bir işletme üretim hattını 

üretim miktarı yöntemini kullanarak amortismana tabi tutabilir ancak üretim 

ile ilgili olmayan bir varlık grubunu üretim miktarı yöntemini kullanarak 

amortismana tabi tutmak bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Uygulanan amortisman yöntemi en azından, her hesap döneminin sonunda 

gözden geçirilmeli ve varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen 

tüketim modelinde önemli bir değişiklik olması durumunda yöntem, değişmiş 

olan modeli yansıtacak şekilde değiştirilmelidir aksi durum bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir.  

 Uygulanan amortisman yöntemi değiştirilebilir olmakla birlikte sık sık 

değiştirilmesi muhasebenin tutarlılık ilkesine aykırı bir durum teşkil etmekle 

birlikte bir yaratıcı muhasebe şüphesi uyandırmalıdır.  

  

                                                 
53 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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h) İmar durumu değişikliği: 

Maddi duran varlıklar veya yatırım amaçlı gayrimenkuller değerlemeye tabi 

tutulduğunda veya amortismana tabi tutulduğunda varlıkların imar durumu ve/veya 

kullanım durumu ön plana çıkmaktadır. 

İmar durumu ile ilgili yaratıcı muhasebe teknikleri: 

 Değerleme yapılırken emsal yöntem seçiminde kullanılan emsal varlık grubun 

benzer imar durumu olan varlıklardan seçilmelidir. Örnek olarak bir yerleşim 

yerinde yapı imarı olmayan bir varlık için yapı imarı olan bir varlığı emsal 

olarak almak bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Örnek olarak bir yerleşim yerinde 1/2.5 yapı ruhsatı olan bir varlık için 1/5 yapı 

ruhsat yapı imarı olan bir varlığı emsal olarak almak bir yaratıcı muhasebe 

tekniğidir.  

 Değerlemede imar durumu değişikliklerini de hesaba katmak gerekir. T yılında 

farklı imar ruhsatı olan bir varlık için T+1 yılında imar ruhsatı değişmişse yeni 

değerlemeyi yeni imar ruhsatına göre yapmalıdır. Aksi uygulama bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir. 

 Amortisman hesaplamada imar değişikliklerini dikkate almak gerekir. İmar 

değişiklikleri, ilgili varlığın ekonomik faydalı ömrünü değiştirmektedir. Örnek 

olarak; üzerinde üst yapı yapılan bir arazi için imar iptali geçekleştiği anda 

(geçici olmamak kaydı ile) o varlığın ekonomik faydalı ömrü sıfırlanmış olur 

ve tüm varlığı (üst yapı) ful amortismana tabi tutmak gerekir. Aksi uygulama 

bir yaratıcı muhasebe tekniğidir. 

 İmar değişiklikleri ilgili varlığın ekonomik faydalı ömrünü değiştirmektedir. 

Örnek olarak 15 yıllığına kiralanan bir arazi üzerinde yapılmış üst yapı için 

amortisman ayırırken faydalı ömür en fazla kiralama süresinin kalan süresi 

kadardır. Ancak +5 yıl veya -5yıl yenileme dönemi için sözleşme imzalayan 

bir işletme değişiklik anından itibaren ilgili varlığın kalan net defter değeri 

üzerinden yeni ekonomik faydalı ömrü dikkate alarak amortisman ayırmalıdır. 

Aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe tekniğidir. 
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3.1.4 Stoklarda Net Gerçekleşebilir Değer ve Değer Düşüklüğü 

Stoklar, maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanıyla değerleme 

ilkesiyle muhasebeleştirilir. Net gerçekleşebilir değer; bir işletmenin, işin normal akışı 

içinde, stokların satılmasından elde etmeyi beklediği net tutarı ifade eder. Stokların 

maliyeti; stokların zarar görmesi, kısmen veya tamamen kullanılmaz hale gelmesi ya 

da satış fiyatlarının düşmesi gibi durumlarda geri kazanılamayabilir ve stok maliyeti 

geri kazanılabilir tutardan daha yüksek olabilir. Stoklar finansal tablolarda, 

kullanımları veya satılmaları sonucunda elde edilmesi beklenen tutardan daha yüksek 

bir bedelle izlenemez. Maliyetlerin kullanım veya satış sonucu elde edilecek tutardan 

yüksek olması durumunda, stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.54 

a.  Stok değer düşüklüğü ayırmamak: 

Stokların elde etme maliyetleri, her bir stok kalemi bazında net gerçekleşebilir 

değerlerine indirilir. Bu indirim stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmak suretiyle 

yapılır55.  

Ancak finansal tablo hazırlayıcısı yaratıcı muhasebe tekniği olarak stoklarını 

net gerçekleşebilir değer uygulamasının dışında bırakabilir. Özellikle sipariş üzerine 

çalışmayan üretim şirketlerinde bu uygulamanın dışarıda bırakılması ciddi finansal 

tablo hilelerine sebebiyet verebilir. 

  

                                                 
54 KGK, TMS 2 Stoklar, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS2.pdf (Erişim Tarihi: 
03.10.2011), s.1-8. 
55 KGK, TMS 2 Stoklar, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS2.pdf (Erişim Tarihi: 
03.10.2011), s.1-8. 
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Örnek: Aşağıda örnekte 5 adet ürün üretimi yapan bir şirketin ürünlerinin net 

gerçekleşebilir değer testi karşısındaki durumu verilmiştir. Örnekte: 

 Satış fiyatlarının objektif olduğu varsayılmıştır. TMS 2’nin tabiri ile mevcut 

güvenilir kanıtlara göre stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satış 

tutarlarını ifade etmektedir. Burada kullanılan fiyatların normal satış ortamında 

kullanılan son satış fiyatları olduğu varsayılmıştır. 

 TMS 2 Net gerçekleşebilir değeri işin normal akışı içinde, stokların satılmasından 

elde etmeyi beklediği net tutar olarak ifade eder. Bu net tutar ürünü satış noktasına 

ulaştırana kadar katlanılan ek maliyetleri ifade eder. Muhasebe tekniğinde bu 

ürünlerin satış ve pazarlama maliyeti olarak ele alınabilir. Bu örnekte 

basitleştirilmesi amacı ile bu tutar ilgili satış fiyatının %10’u olarak alınmıştır. 

Ancak bu maliyetleri ürün bazlı olmak gerekmektedir.  

Tablo 28: Örnek uygulama: Stoklar Üzerinde Net Gerçekleşebilir Değer Hesaplaması 

  A B C=A/B  D E F=D-E G=F-C H=G*B

Ürün 
Maliyet 
Değeri Adet  

Birim 
Maliyet  

Satış 
Fiyatı

Satış ve 
pazarlama 

maliyeti

Birim Net 
Gerçekleşebilir 

Değer 

Birim 
Değer 

Düşüklüğü
Değer 

Düşüklüğü

A 90,000 10,000 9.0  9.5 1.0 8.6 (0.4) (4,500)
B  110,000 22,000 5.0  6.0 0.6 5.4 0.4 --
C  108,000 13,500 8.0  8.8 0.9 7.9 (0.1) (1,080)
D 20,000 1,000 20.0  10.0 1.0 9.0 (11.0) (11,000)
E  63,000 9,000 7.0  7.0 0.7 6.3 (0.7) (6,300)

  391,000           (22,880)

Sonuç: Örnekte verilen kriterler ve varsayımlarla 22,880 TL tutarında değer 

düşüklüğü bulunmuştur.  

 Örnekte B ürünü hariç diğer 4 üründe de değer düşüklüğü tespit edilmiştir.  

 E ürününde satış fiyatının maliyet fiyatına eşit olmasına rağmen satış ve pazarlama 

maliyetlerinin düşülmesi ile bulunulan net beklenen nakit girdisi yani net 

gerçekleşebilir birim değerin maliyet değerinin altına düşmesinden dolayı değer 

düşüklüğü çıkmıştır. 

 A ve C örneklerinde satış fiyatının maliyet fiyatının üzerinde olmasına rağmen satış 

ve pazarlama maliyetlerinin düşülmesi ile bulunulan net beklenen nakit girdisi yani 

net gerçekleşebilir birim değerin maliyet değerinin altına düşmesinden dolayı 

değer düşüklüğü çıkmıştır. 
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Net gerçekleşebilir değer testi uygulamamak veya kaçınmak sonucu ortaya 

çıkacak hileli raporlama varlıklar üzerinde ciddi farklılıklar yaratacaktır. Varlık 

kaleminin büyüklüğüne göre bu fark finansal tabloların tamamının yanlış sunulması 

sonucuna kadar varacak derecede öneme sahiptir.  

b. Net gerçekleşebilir değer tespitinde güvenilir satış fiyatları kullanmamak 

Net gerçekleşebilir değerin tahmini, hesaplama anında mevcut güvenilir 

kanıtlara göre stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satış tutarları esas 

alınarak yapılır. Bu tahminler, dönem sonundaki mevcut koşullarla uyumlu oldukları 

ölçüde, dönem sonundan sonra oluşan fiyat ve maliyet dalgalanmalarıyla doğrudan 

bağlantılı olan olayları da dikkate alır56. 

Ancak finansal tablo hazırlayıcısı yaratıcı muhasebe tekniği olarak stoklarının 

net gerçekleşebilir değer uygulamasında hesaplama anında mevcut güvenilir kanıtlara 

göre stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satış tutarları dışında satış 

fiyatları uygulayabilir.  

Örnek: Bir önceki örnekte (a maddesi) kullanılan 5 ürünlük net gerçekleşebilir değer 

testinde satış fiyatları bu örnek için %15 oranından fazla gösterilmiştir ve bu ürünlerin 

net gerçekleşebilir değer testi karşısındaki yeni durumu verilmiştir. Bu örnekte bir bu 

fiyat olduğundan fazla gösterilmesi durumu hariç diğer tüm varsayımlar aynı olarak 

kullanılmıştır.  

Tablo 29: Örnek uygulama: Stoklar Üzerinde Net Gerçekleşebilir Değer Hesaplamasında Manipülasyon  

  A B C=A/B  D E F=D-E G=F-C H=G*B

  
Maliyet 
Değeri 

Adet 
(tane) 

Birim 
Maliyet  

Satış 
Fiyatı

Satış ve 
pazarlama 

maliyeti

Birim Net 
Gerçekleşebilir 

Değer 

Birim 
Değer 

Düşüklüğü 
Değer 

Düşüklüğü

A 90,000 10,000 9.0  10.9 1.1 9.8 0.8 --
B 110,000 22,000 5.0  6.9 0.7 6.2 1.2 --
C 108,000 13,500 8.0  10.1 1.0 9.1 1.1 --
D 20,000 1,000 20.0  11.5 1.2 10.4 (9.7) (9,650)
E 63,000 9,000 7.0  8.1 0.8 7.2 0.2 --

  391,000           (9,650)
  

                                                 
56 KGK, TMS 2 Stoklar, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS2.pdf (Erişim Tarihi: 
03.10.2011), s.1-8. 
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 A,C ve E ürünlerinde ortaya çıkan değer düşüklüğü ortadan kalkmıştır.  

 D ürününde ise değer düşüklüğü 11,000 TL’den 9,650 TL’ye inmiştir.   

 Net gerçekleşebilir değer testi sırasında kullanılan satış fiyatlarının güncel verileri 

yansıtmaması veya manipüle edilmesi sonucu ortaya çıkacak hileli raporlama 

varlıklar üzerinde ciddi farklılıklar yaratacaktır. Varlık kaleminin büyüklüğüne 

göre bu fark finansal tabloların tamamının yanlış sunulması sonucuna kadar 

varacak derecede öneme sahiptir.  

c. Net gerçekleşebilir değer tespitinde satış ve pazarlama maliyetlerini hesaba katmamak 

Net gerçekleşebilir değer; bir işletmenin, işin normal akışı içinde, stokların 

satılmasından elde etmeyi beklediği net tutarı ifade eder57.  

Ancak finansal tablo hazırlayıcısı yaratıcı muhasebe tekniği olarak stoklarının 

net gerçekleşebilir değer uygulamasında hesaplama anında satış fiyatlarının net olarak 

değil de brüt fiyatları alabilir.  

Örnek: “a” maddesinde kullanılan örnekte kullanılan 5 ürünlük net gerçekleşebilir 

değer testinde satış fiyatları satış ve pazarlama giderlerinin satış fiyatlarından 

düşürülmemiştir ve bu ürünlerin net gerçekleşebilir değer testi karşısındaki yeni 

durumu verilmiştir. Bu örnekte diğer tüm varsayımlar aynı olarak kullanılmıştır.  

Tablo 30: Örnek Uygulama: Stoklar Üzerinde Net Gerçekleşebilir Değer Hesaplamasında 
Manipülasyon  

  A B C=A/B  D E F=D-E G=F-C H=G*B

Ürün 
Maliyet 
Değeri 

Adet 
(tane) 

Birim 
Maliyet  

Satış 
Fiyatı

Satış ve 
pazarlama 

maliyeti

Birim Net 
Gerçekleşebilir 

Değer 

Birim 
Değer 

Düşüklüğü
Değer 

Düşüklüğü

A 90,000 10,000 9.0  9.5 -- 9.5 0.5 --
B 110,000 22,000 5.0  6.0 -- 6.0 1.0 --
C 108,000 13,500 8.0  8.8 -- 8.8 0.8 --
D 20,000 1,000 20.0  10.0 -- 10.0 (10.0) (10,000)
E 63,000 9,000 7.0  7.0 -- 7.0 -- --

  391,000          (10,000)
  

                                                 
57 KGK, TMS 2 Stoklar, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS2.pdf (Erişim Tarihi: 
03.10.2011), s.1-8. 
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 A,C ve E ürünlerinde ortaya çıkan değer düşüklüğü ortadan kalkmıştır.  

 D ürününde ise değer düşüklüğü 11,000 TL’den 10,000 TL’ye inmiştir.   

 Net gerçekleşebilir değer testi sırasında kullanılan satış fiyatlarının net değer olarak 

alınmaması veya manipüle edilmesi sonucu ortaya çıkacak hileli raporlama 

varlıklar üzerinde ciddi farklılıklar yaratacaktır. Varlık kaleminin büyüklüğüne 

göre bu fark finansal tabloların tamamının yanlış sunulması sonucuna kadar 

varacak derecede öneme sahiptir.  

d. Bozuk, ekonomik değeri olamayan, hareket görmeyen veya yavaş hareket ürünlerde 

değer düşüklüğü  

Üretim yapan veya alım satım yapan şirketlerde gerek üretim, taşıma, lojistik 

gibi süreçlerde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar veya modası geçmiş veya kullanım 

alanı kalmamış ve ekonomik değerleri düşen veya tamamen ortadan kalkan örnekler 

mevcuttur. Bunlar aşağıdaki örneklerde karşımıza çıkmaktadır: 

 Bozulmuş ürünler 

 Kırılmış ve hasar görmüş ürünler 

 Son kullanım tarihi geçmiş ürünler  

 Modası geçmiş ve alıcısı olmayan ve hareket görmeyen ürünler 

 Yavaş hareket gören ürünler 

 Proje amaçlı olarak üretilmiş ancak satılamamış ürünler  

Bu örneklerde net gerçekleşebilir değer tanımında kullanılan işin normal akışı 

içinde stokların satılmasından beklenen net tutar tanımına bakılacak olunursa maliyet 

değerinin altında ya da “sıfır” değer olacağı kaçınılmazdır.  
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Finansal tablolar bu ürünler için ayrılacak değer düşüklüğünün 

ayrılmaması sonucunda manipüle edilebilir ve aşağıdaki şekilde karşımıza 

çıkmaktadır: 

 Bozulmuş, kırılmış ve hasar görmüş ve son kullanım tarihi geçmiş ürünler normal 

ürünler gibi sınıflamaya tabi tutulurlar ve normal ürünlerden ayrıştırılmazlar, 

 Modası geçmiş ve alıcısı olmayan ve hareket görmeyen ürünler ile yavaş hareket 

gören ürünler ayrı bir sınıflamaya tabi tutulmazlar ve normal ürünlerden 

ayrıştırılmazlar, 

 Stok yaşlandırma çalışmaları yapılmaz veya yapılsa bile gizlenir, 

 Proje amaçlı olarak üretilmiş ancak satılamamış ürünler normal kullanım gibi 

sınıflamaya tabi tutulurlar 

 Bu ürünlerden beklenen net ekonomik değer fazla gösterilerek finansal tablolara 

yansıtılır.  

3.1.5 Parasal Varlıklarda TMS 39 Uygulamaları (Etkin Faiz Yöntemi) 

Türkiye gibi enflasyonun ve piyasa vadelerinin yüksek olduğu ülkelerde 

parasal varlıkların ve yükümlülüklerin muhasebeleştirme ilkeleri önemli bir yaratıcı 

muhasebe tekniği olarak öne çıkmaktadır.  

TMS 39 standardı, bir finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonraki 

ölçümlerinde, finansal varlıkları dört gruba ayırır58: 

(a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; 

(b) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; 

(c) Kredi ve alacaklar; ve 

(d) Satılmaya hazır finansal varlıklar. 

  

                                                 
58  KGK, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS39.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.26-31. 
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Bir işletme, ilk muhasebeleştirme işleminin ardından, varlık niteliğindeki türev 

ürünler de dahil olmak üzere finansal varlıkları, gerçeğe uygun değerlerinden, satış 

veya diğer türden elden çıkarmalarda oluşabilecek işlem maliyetlerini düşmeksizin 

ölçer. Aşağıdaki finansal varlıklar bu hükümden müstesnadır59: 

(a) Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken 

kredi ve alacaklar; 

(b) Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken 

vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; ve 

(c) Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan ve gerçeğe uygun değeri 

güvenilir bir şekilde ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal araçlar ile aktif bir 

piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan söz konusu özkaynağa dayalı finansal 

araçlara bağlı olan ve bunların teslim edilmesiyle ödenmesi gereken türev 

ürünlere yapılan yatırımlar. Sözü edilen finansal varlıklar maliyetlerinden 

ölçülür. 

 Finansal varlık veya finansal borcun etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa 

edilmiş maliyeti: Finansal varlık veya finansal borcun ilk muhasebeleştirme 

sırasında ölçülen değerinden anapara geri ödemeleri düşüldükten, anılan ilk 

tutar ile vadedeki tutar arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılarak 

hesaplanan birikmiş itfa payı düşüldükten veya eklendikten ve değer düşüklüğü 

ya da tahsil edilememe durumuna ilişkin her türlü indirimin sonra geriye kalan 

tutardır. 

 Etkin faiz yöntemi: Finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya 

borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya 

giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir.  

  

                                                 
59 KGK, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS39.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-31. 
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a. Etkin faiz yöntemiyle hesaplanması ile itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken 

varlıklarda uygulama dışı bırakma 

Türkiye uzun yıllar yüksek enflasyonist bir ülke olarak kabul edilmiştir. 2005 

yılına kadar enflasyon muhasebesi (TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde 

Finansal Raporlama” standardı) uygulanmıştır. 2005 yılından itibaren TMS 29 

uygulaması kalkmasına rağmen halen enflasyon gelişmiş ülkelere göre yüksek seyirde 

sürmektedir.  

Yüksek enflasyon etkileri şirketlerin varlık yapısına ve vade durumuna göre 

finansal tablolara etkisi önemli bir yer tutabilmektedir. Uygulama yapılırken aşağıdaki 

kriterlerin birlikte veya tek başına olması durumunda etkin faiz yönteminin 

uygulanmamasının yaratıcı muhasebe tekniği olarak hileli raporlamaya yönelik olduğu 

düşünülebilir: 

 Alacakların (ticari alacaklar, çekler, senetler vb.) finansal tablolarda önemli yer 

edinmesi, 

 Vadeli satış yapılması 

 Satışların vadelerinin uzun olması 

b. Etkin faiz yöntemi hesaplamasında yaratıcı muhasebe teknikleri  

Bir önceki açıklamada uygulama yapılırken belirtilen kriterden her biri tek 

başına bir hileli raporlama aracı olarak kullanılabilir. Bu durumda iki yöntem 

karşımıza çıkmaktadır:  

 Alacakların (ticari alacaklar, çekler, senetler vb.) yaşlandırmalarının yanlış veri baz 

alınarak kullanılması ilk araç olarak kullanılır. Vadeye kalan süre uzadıkça itfa 

işlemi sonunda varlığın değeri düşmektedir. Bu durumda yaratıcı muhasebe 

uygulayan şirket alacaklarının vadelerini reel olarak olduğundan daha kısa 

göstermeye çalışır.  
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 Kullanılan etkin faiz oranı ikinci yaratıcı muhasebe tekniği olarak öne çıkmaktadır. 

Kullanılan faiz oranı aşağıdaki yöntemlerle belirlenmelidir: 

 Kullanılan reeskont oranı şirketin risk primi ve ülke primi gibi reel koşulları 

içermelidir. Piyasada uygulama yapan bazı şirketler Maliye Bakanlığı 

tarafından yayınlanan reeskont oranlarını kullanma yöntemine 

başvurmaktadırlar ancak bu oran şirket riskini kapsamamaktadır. 

 Varlıklar vadelerine göre sınıflandırılmalı ve her bir vade aralığı için o 

süreye tekabül eden faiz oranları kullanılmalıdır. Örnek olarak 3 aylık 

alacak ile 9 aylık alacak aynı faiz oranıyla reeskont edilmemelidir. 

 Varlıklar para birimine göre sınıflandırılmalı ve o para birimine tekabül 

eden faiz oranları kullanılmalıdır. Örnek olarak ABD Doları ve TL’ye aynı 

faiz oranı uygulanmalıdır. 

Örnek: 14,000 TL tutarında ticari alacağı olduğu varsayılan bir şirket için aşağıda 

örnek bir itfa edilmiş değer hesaplaması verilmiştir. 

 31. Tabloda verilen vadelerin doğru olduğu ve reeskont oranlarının etkin faizi 

yansıttığı varsayılmıştır. Bu örnekte reeskont tutarı ticari alacakların %14’üne 

tekabül etmiştir.  

Tablo 31: Örnek Uygulama: İdeal Reeskont Hesaplama Tablosu 

 Örnek 1 A B C D=B/(1+C)^(B/365) E=B-D

Varlık Vade-Gün Bürüt 
Tutar

Reeskont 
Oranı İndirgenmiş Tutar Reeskont 

Tutarı

Alıcılar 90 2,000 10.0% 1,954 46

Alıcılar 180 2,000 12.0% 1,891 109

Alıcılar 270 2,000 14.0% 1,815 185

Çek 360 2,000 16.0% 1,728 272

Çek 480 2,000 17.0% 1,627 373

Senet 540 2,000 18.0% 1,566 434

Senet 720 2,000 20.0% 1,396 604

İndirgenmiş Nakit 14,000   11,976 2,024

Reeskont tutarı     14%
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 32. Tabloda verilen vadelerin doğru olduğu ve ancak reeskont oranlarının etkin 

faizi yansıtmadığı ve etkin faizden %3 kadar düşük tutulduğu varsayılmıştır. Bu 

örnekte reeskont tutarı ticari alacakların %12’sine tekabül etmiş indirgenmiş tutar 

%3 kadar manipüle edilmiştir.  

Tablo 32: Örnek Uygulama: Etkin Faiz Manipüle Edilmiş Reeskont Hesaplaması  

 Örnek 2 A B C D=B/(1+C)^(B/365) E=B-D

Varlık Vade-Gün Bürüt 
Tutar

Reeskont 
Oranı  (%3 
Düşülmüş) 

İndirgenmiş  
Tutar 

Reeskont 
Tutarı

Alıcılar 90 2,000 7.0% 1,967 33

Alıcılar 180 2,000 9.0% 1,917 83

Alıcılar 270 2,000 11.0% 1,851 149

Çek 360 2,000 13.0% 1,773 227

Çek 480 2,000 14.0% 1,683 317

Senet 540 2,000 15.0% 1,626 374

Senet 720 2,000 17.0% 1,467 533

İndirgenmiş Nakit  14,000   12,285 1,715

Değişim/Reeskont tutarı 3% 12%
 

 33. Tabloda verilen vadelerin gerçek vadelerden 60 gün düşük gösterildiği ancak 

reeskont oranlarının etkin faizi doğru yansıttığı varsayılmıştır. Bu örnekte reeskont 

tutarı ticari alacakların %12’sine tekabül etmiş ve indirgenmiş tutar %2 kadar 

manipüle edilmiştir.  

Tablo 33: Örnek Uygulama: Vadeler Manipüle Edilmiş Reeskont Hesaplaması  

 Örnek 3 A B C D=B/(1+C)^(B/365) E=B-D

Varlık Vade-Gün (60 
gün düşülmüş)

Brüt 
Tutar

Reeskont 
Oranı

İndirgenmiş Tutar Reeskont 
Tutarı

Alıcılar 30 2,000 10.0% 1,984 16

Alıcılar 120 2,000 12.0% 1,927 73

Alıcılar 210 2,000 14.0% 1,855 145

Çek 300 2,000 16.0% 1,770 230

Çek 420 2,000 17.0% 1,669 331

Senet 480 2,000 18.0% 1,609 391

Senet 660 2,000 20.0% 1,438 562

İndirgenmiş Nakit 14,000   12,253 1,747

Değişim/Reeskont tutarı 2% 12%

 

  



 

86 
 

 34. Tabloda verilen vadelerin gerçek vadelerden 60 gün düşük gösterildiği ve 

reeskont oranlarının etkin faizi yansıtmadığı ve etkin faizden %3 kadar düşük 

tutulduğu varsayılmıştır. Bu örnekte reeskont tutarı ticari alacakların %11’sine 

tekabül etmiş ve indirgenmiş tutar %5 kadar manipüle edilmiştir.  

Tablo 34: Örnek Uygulama: Etkin Faiz  ve Vadeler Manipüle Edilmiş Reeskont Hesaplaması  

Örnek 4 A B C D=B/(1+C)^(B/365) E=B-D

Varlık 
Vade-Gün 

(60 gün 
düşülmüş)

Bürüt 
Tutar

Reeskont 
Oranı  (%3 
Düşülmüş)

İndirgenmiş Tutar Reeskont 
Tutarı

Alıcılar 30 2,000 7.0% 1,989 11

Alıcılar 120 2,000 9.0% 1,944 56

Alıcılar 210 2,000 11.0% 1,883 117

Çek 300 2,000 13.0% 1,809 191

Çek 420 2,000 14.0% 1,720 280

Senet 480 2,000 15.0% 1,664 336

Senet 660 2,000 17.0% 1,506 494

İndirgenmiş Nakit 14,000   12,515 1,485

Değişim/Reeskont tutarı 5% 11%
 

Sonuç: Diğer tüm kriterler aynı kalmak kaydı ile reeskont oranları veya sunulan 

vade oranlarında yapılacak hile durumunda ortaya çıkacak hileli raporlama varlıklar 

üzerinde ciddi farklılıklar yaratacaktır. Varlık kaleminin büyüklüğüne göre bu fark 

finansal tabloların tamamının yanlış sunulması sonucuna kadar varacak derecede 

öneme sahiptir.  
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3.1.6 Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi (TMS 23 Uygulamaları)  

TFRS ve TMS’lere göre borçlanma maliyetleri oluştuğu anda gider olarak 

muhasebeleştirilir. Ancak TMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” standardı, alternatif bir 

uygulama olarak; özellikli bir varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan 

ilgili olan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine izin verir60.  

 Özellikli varlıklar: Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma 

getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. Özellikli 

varlıklara örnek olarak; satılabilir duruma getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren 

stoklar, üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri ve yatırım amaçlı gayrimenkuller 

gösterilebilir. Diğer yatırımlar ile sürekli olarak veya kısa bir süre içerisinde 

büyük miktarlarda tekrarlanarak üretilen stoklar özellikli varlık değildir. 

 Borçlanma maliyetleri: Bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili 

olarak katlanılan faiz ve diğer giderlerdir.  

 Bir özellikli varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilişkisi 

kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir unsuru 

olarak aktifleştirilir. 

 Bu tür maliyetler güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekteki 

ekonomik yararlardan işletmenin faydalanabilmesinin muhtemel olması 

durumunda, özellikli varlığın maliyetine dâhil edilir. Bunun dışındaki borçlanma 

maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilir.  

  

                                                 
60 KGK, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS23.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-5. 
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a. Özellikli varlığın yanlış değerlendirilmesi 

TMS 23 özellikli varlık ilgili tanımları net olarak koymasına rağmen 

yaratıcı muhasebe tekniği olarak aşağıdaki örnekler karşımıza çıkmaktadır: 

 Yapımı uzun süren ancak işletme tarafından hazır olarak alınan varlıklar tanım 

olarak nitelikli varlık kapsamına girse de işletme açısından nitelikli varlık 

kapsamında değerlendirilmeyebilir. Örnek olarak üretim bandı sipariş veren bir 

işletme üretim bandının yapımı tedarikçi tarafından yapıldığı ve işletmeye hazır 

teslim edildiği için işletme bu üretim bandını nitelikli varlık olarak tanımlayamaz.  

b. Aktifleştirme süresinin yanlış değerlendirilmesi 

Bir özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak, borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirilmesine varlık için harcama yapıldığında, borçlanma maliyetleri 

oluştuğunda veya bir varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma 

getirilmesi için gerekli işlemler başlatıldığında başlanır. Bir varlığın amaçlanan 

kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli tüm işlemler esas itibarıyla 

tamamlandığında borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir61.  

Bu durumlarda aşağıdaki yaratıcı muhasebe teknikleri ile finansal 

tabloların manipülasyonu ortaya çıkabilir: 

 Aktifleştirme dönemi başlama kriterlerini sağlamayan bir nitelikli varlık için 

aktifleştirmeyi başlatmak karşımıza çıkan ilk yaratıcı muhasebe tekniğidir. Örnek 

olarak gayrimenkul yatırımı için arazi alan bir işletme bu arazinin finansmanı 

gayrimenkul yatırımının bir parçası olarak aktifleştirebilir. Ancak burada nitelikli 

varlık gayrimenkul olduğu için alınan bu arazi tek başına bir nitelikli varlık 

tanımına girmez. İşletme gayrimenkul inşaatı için işlemleri başlatmamış ise bu 

arazi için alınan kredinin finansman giderlerini aktifleştiremez ve aksi durum bir 

yaratıcı muhasebe tekniği olup hileli raporlamaya sebebiyet verir. 

  

                                                 
61 KGK, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS23.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-5. 
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 Aktifleştirme dönemi bitiş kriterlerini sağlayan bir nitelikli varlık için 

aktifleştirmeyi sürdürmek karşımıza çıkan ikinci yaratıcı muhasebe tekniğidir. 

Örnek olarak gayrimenkul yatırımı yapan bir işletme bu yatırım fizikken bittiği 

anda kullanıma hazır hale gelmiş olarak değerlendirmelidir. Ancak idari işlemlerin 

devam etmesi veya kiracı bulamamaktan kaynaklanan sorunlardan dolayı veya 

yönetim tasarrufundan dolayı ortaya çıkacak gecikme durumlarında aktifleştirme 

yapılmamalıdır ve aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniği olup hileli 

raporlamaya sebebiyet verir. 

 Aktifleştirme dönemi içinde idari veya finansman sıkıntısı gibi işin doğasında 

olmayan ara verme dönemlerinde aktifleştirmeye de ara verilmelidir. Bunlar gibi 

durumlarda aktifleştirmeyi sürdürmek karşımıza çıkan diğer bir yaratıcı muhasebe 

tekniğidir.  

c. Borçlanma maliyetlerinin yanlış hesaplanması 

Belirli borçlanmalar ile bir özellikli varlık arasındaki doğrudan bir ilişkinin 

tanımlanmasında ve ilgili harcamanın hiç yapılmaması halinde kaçınılabilecek 

borçlanmaların belirlenmesi zor olabilir. Örneğin; bu tür bir güçlük, finansman 

faaliyetlerinin tek bir merkezden yürütüldüğü durumlarda meydana gelir. Bir şirketler 

topluluğunun, borçlanma ihtiyaçları için çok sayıda değişik faiz oranlı borçlanma 

araçları kullandığı ve bu fonları değişik esaslara göre grup şirketlerine kullandırdığı 

durumlarda da güçlükler ortaya çıkar62.  

Bu durumlarda aşağıdaki yaratıcı muhasebe teknikleri ile finansal 

tabloların manipülasyonu ortaya çıkabilir: 

 TMS 23 kapsamında değerlendirme yapılırken şirketler arası TMS 23 

kapsamındaki borçlanma maliyetlerin transferi yoluyla kar transferi manipüle 

edilebilir. Örnek olarak toplu bir krediyi alıp grup şirketlerine dağıtım yapan bir 

Holding kuruluşunda yönetimsel hedefleri tutturmak için maliyetler faklı şirketlere 

olması gerekenden daha farklı durumlarda yansıtılma yoluyla manipüle edilebilir.  

  

                                                 
62 KGK, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS23.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-5. 
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 Şirket yönetimi yaratıcı muhasebe tekniğini vergisel konularda vergiden kaçınma 

aracı olarak kullanabilir. Örnek olarak aynı krediyi alıp grup şirketlerine dağıtım 

yapan bir Holding kuruluşunda daha az vergi vermek amacıyla yani vergiden 

kaçınmak amacıyla vergi karı yaratan şirketlerden vergi karı yaratmayan şirketlere 

TMS 23 kapsamındaki borçlanma maliyetlerin transferi yoluyla zarar transfer edip 

günün sonunda konsolide açıdan bakılınca daha az vergi vermek suretiyle finansal 

tabloları manipüle edebilir.  

d. Borçlanma araçlarında elde edilen fonların hesaba katılmadan borçlanma maliyeti 

aktifleştirme 

Bir dönemde, özellikli bir varlığın elde edilmesi amacıyla borç alınan fonlara 

ilişkin aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarı; ilgili dönemde bu varlıklar 

için katlanılan toplam borçlanma maliyetlerinden bu fonların geçici yatırımlarından 

elde edilen gelirlerin düşülmesi sonucu belirlenen tutardır63.  

Örnek: A şirketi bir inşaat projesi için inşaat başlamadan bir bankadan 50 

milyon TL tutarında kredi almak için sözleşme imzalamıştır. Kredi gerek prosedürel 

işlemlerden ve gerekse de dosya masrafları ve diğer masraflardan kaçınmak için tek 

seferde çekilmiştir.   

Bu örnekte aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:  

 İnşaat süresi 24 aydır ve TMS 23 kapsamında değerlendirildiğinde özellikli 

varlık tanımını sağlamaktadır. 

 24. Ayın sonunda bina kullanılmaya hazır duruma gelmiştir.  

 Kredi süresi boyunca %10 üzerinden faiz ödenecektir. 

 2. Ayın sonunda 10 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu para bu tarihe kadar 

%7.5 ile bankada vadeli mevduatta değerlendirilmiştir. 

 12. Ayın sonunda 5 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu para bu tarihe kadar 

%7.5 ile bankada vadeli mevduatta değerlendirilmiştir. 

                                                 
63 KGK, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS23.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-5. 
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 18. Ayın sonunda 15 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu para bu tarihe kadar 

%9 ile bankada vadeli mevduatta değerlendirilmiştir. 

 23. Ayın sonunda 20 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu para bu tarihe kadar 

%9 ile bankada vadeli mevduatta değerlendirilmiştir. 

Bu durumlarda aşağıdaki yaratıcı muhasebe teknikleri ile finansal 

tabloların manipülasyonu ortaya çıkabilir: 

Tablo 35: Örnek Uygulama: Borçlanma Maliyeti Hesaplama Tablosu  

  
 Anapara 

Tutarı (TL) 
Yıllık Faiz 

Oranı 
Maliyet/Faiz 
Süresi (Ay) 

 Toplam 
Faiz (TL) 

         
Toplam kredi maliyeti 50,000,000 10.0% 24 10,000,000
       
Toplam krediden sağlanan faiz 
geliri 50,000,000   5,975,000

1.Dilim 10,000,000 7.5% 2 125,000
2.Dilim 5,000,000 7.5% 12 375,000
3. Dilim 15,000,000 9.0% 18 2,025,000

4. Dilim 20,000,000 9.0% 23 3,450,000

         

Net kredi maliyeti       4,025,000
 
Sonuç: 

 24. Ayın sonu itibariyle %10 faiz oranı üzerinden hesaplanan 10 milyon TL 

tutarında kredi faiz maliyetine katlanılmıştır.  

 Ödeme gününe kadar şirketin vadeli mevduatta tuttuğu kredi parası üzerinden 

toplamda 5,975,000 TL vadeli mevduat faiz geliri elde edilmiştir.  

 24. Ayın sonu itibariyle şirket bu kredi kullanımından toplamda net olarak 

4,025,000 TL tutarında kredi faiz maliyetine katlanmıştır. 

 Şirketin TMS 23 kapsamında özellikli varlık üzerinde aktifleştirmesi gereken 

tutar net olan tutar olan 4,025,000 TL’dir.  

 TMS 23 hükümlerinin aksine özellikli varlık üzerinde 10 milyon TL 

aktifleştirme yaratıcı muhasebe tekniği olup hileli raporlama kapsamında 

değerlendirilmelidir.  
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e. Genel amaçlı kredi kullanımı durumunda özellikli varlık üzerinde aktifleşecek 

maliyetin yanlış hesaplanması  

Bir işletmenin genel amaçlı olarak borçlandığı fonların bir kısmının, bir 

özellikli varlığın finansmanı için kullanıldığı durumlarda; aktifleştirilebilecek 

borçlanma maliyetlerinin tutarı, ilgili varlığa ilişkin yapılan harcamalara uygulanacak 

bir aktifleştirme oranı yardımı ile belirlenir. Bu aktifleştirme oranı, özellikli varlık 

alımına yönelik yapılmış borçlanmalar hariç olmak üzere, işletmenin ilgili dönem 

süresince mevcut tüm borçlarına ilişkin borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı 

ortalamasıdır. Bir dönem boyunca aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin tutarı, ilgili 

dönem boyunca oluşan borçlanma maliyetleri tutarını aşamaz64.  

 Bu durumlarda aşağıdaki yaratıcı muhasebe teknikleri ile finansal 

tabloların manipülasyonu ortaya çıkabilir: 

 Yaratıcı muhasebe tekniği olarak genel finansman ihtiyacı için kullanılan kredi 

maliyetleri yanlış aktifleştirme oraları ile özellikli varlık üzerine yükleme yoluyla 

hileli raporlama yoluna gidilebilir. Burada dönem zararını daha düşük veya dönem 

karını daha yüksek gösterme gibi amaçları olan yönetimler için bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir ve finansal tablo okuyucusu yanıltılabilir.  

3.1.7 Giderlerin Varlıklar Üzerinde Aktifleştirilmesi  

Varlıklar, giderler gibi muhasebe kaydı olarak “borç bakiye” vermektedirler. 

Giderden kaçınıldığı zaman varlıklar üzerinde aktifleştirme örnekleri mevcuttur. Bu 

başlık altında giderlerden kaçınıp varlıklar üzerinde aktifleşecek giderler üzerinde 

durulacak. Aktifleştirme örneklerine diğer kısımlarda da değinilecektir ancak bu başlık 

altında diğer kısımlarda gösterilmeyen örneklere yer verilecektir. 

  

                                                 
64 KGK, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS23.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-5. 



 

93 
 

a. Maddi duran varlıklar üzerinde aktifleştirmeler 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurları içerir65: 

i. İndirimler ve ticari iskontolar düşüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade 

edilmeyen alış vergileri dahil, satın alma fiyatı.  

ii. Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koşullarda 

çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet. 

iii. Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın 

restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi 

ya da stok üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda 

katlandığı yükümlülük.  

Doğrudan ilgili varlığa atfedilebilir maliyetler aşağıda belirtilmiştir66:  

i. Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inşaatıyla  ilgili 

çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan  

ii. Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler;  

iii. İlk teslimata ilişkin maliyetler;  

iv.  Kurulum ve montaj maliyetleri;  

v.  Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetlerinden, 

varlığı gerekli yer ve duruma getirirken üretilen kalemlerin satışından elde 

edilen net hasılat düşüldükten sonra kalan tutar (teçhizatın denenmesi sırasında 

üretilen örnekler gibi); ve 

vi.  Mesleki ücretler.  

  

                                                 
65  KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 

66 KGK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS16.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-12. 
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Bir maddi duran varlık kalemi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet 

gösterebilmesi amacıyla gerekli duruma ve yere getirildiği andan itibaren 

maliyetlerinin defter değerinde muhasebeleştirilmesine son verilir. 

Örnekler: Aşağıda maddi duran varlıklar üzerinde yapılan 

aktifleştirmeler üzerinden yapılabilecek yaratıcı muhasebe teknikleri verilmiştir. 

 Üretim faaliyeti ile direkt bağlantılı olan bir üretim tesisinin açılış 

maliyetlerinin aktifleştirilmesi: Bu giderler maddi duran varlığın değerine bir 

katkı sağlamıyor veya direkt bağlantısı yok ise buradan gelebilecek bir 

aktifleştirme yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maliyetlerin aktifleştirilmesi: 

Bu giderler maddi duran varlığın değerine bir katkı sağlamıyor veya direkt 

bağlantısı yok ise buradan gelebilecek bir aktifleştirme yaratıcı muhasebe 

tekniğidir.  

 Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla katlanılan 

maliyetler maliyetlerin aktifleştirilmesi: Bu giderler maddi duran varlığın 

değerine bir katkı sağlamıyor veya direkt bağlantısı yok ise buradan 

gelebilecek bir aktifleştirme yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Yönetim giderlerinin aktifleştirilmesi: Bu giderler maddi duran varlığın 

değerine bir katkı sağlamıyor veya direkt bağlantısı yok ise buradan 

gelebilecek bir aktifleştirme yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Kullanıma hazır hale gelen bir maddi duran varlık üzerinde yeniden düzenleme 

veya daha verimli bir şekilde çalışacak ortam sağlama amaçlı olarak yapılan 

ek giderlerin aktifleştirilmesi: Bu giderler maddi duran varlığın değerine bir 

katkı sağlamıyor veya direkt bağlantısı yok ise buradan gelebilecek bir 

aktifleştirme yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Kullanıma hazır hale gelen bir maddi duran varlık üzerinde yapılan harcamalar 

veya maliyetlerin talep eksikliğinden dolayı gider yazma yerine 

aktifleştirilmesi: Bu giderler maddi duran varlığın değerine bir katkı 

sağlamıyor veya direkt bağlantısı yok ise buradan gelebilecek bir aktifleştirme 

yaratıcı muhasebe tekniğidir.  
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 İşletme tarafından katlanılan ancak varlık tanımını sağlamayan giderlerin 

aktifleştirilmesi: Örnek olarak AVM yapan bir firma müşteri çekebilmek için 

çevre yollarını düzeltmek amacıyla belediyeye ödeme yapmaktadır. Bu 

katlanılan maliyetler varlık tanımını sağlamadığı (üzerindeki kontrol 

işletmede değil) için aktifleştirme yapamaz. Aksi bir aktifleştirme yaratıcı 

muhasebe tekniğidir. 

b. Maddi olmayan duran varlıklar üzerinde aktifleştirmeler (Araştırma ve geliştirme 

giderleri örnekleri) 

İşletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın 

muhasebeleştirilebilmesi için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının 

değerlendirilmesinde, işletme ilgili varlığın oluşumunu şu safhalara ayırır67: 

 (a) Araştırma safhası: Araştırma harcaması olması durumunda, 

gerçekleştiği zaman gider olarak muhasebeleştirilir  

 (b) Geliştirme safhası: Maddi olmayan duran varlık olarak 

muhasebeleştirilmek için gerekli kriterleri sağlamayan bir geliştirme harcaması olması 

durumunda, gerçekleştiği zaman gider olarak muhasebeleştirilir. 

Geliştirme safhası: Sadece ve sadece, aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde, 

geliştirmeden (veya işletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme safhasından) 

kaynaklanan maddi olmayan duran varlıklar muhasebeleştirilir68: 

(a) Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi için 

tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması. 

(b) İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma 

veya satma niyetinin bulunması. 

(c) Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması. 

  

                                                 
67 KGK, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS38.pdf) (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-23. 
68 KGK, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS39.pdf) (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-31. 
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(d) Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl 

sağlayacağının belirli olması. Ayrıca, maddi olmayan duran varlığın ürününün 

veya kendisinin bir piyasasının olması ya da işletme bünyesinde kullanılacak 

olması durumunda buna elverişli olması. 

(e) Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı kullanmak 

veya satmak için yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların mevcut olması. 

(f) Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların 

güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması. 

Yaratıcı Muhasebe Örnekleri 

Aşağıda maddi olmayan duran varlıklar üzerinde yapılan araştırma ve 

geliştirme aktifleştirmeleri üzerinden yapılabilecek yaratıcı muhasebe teknikleri 

verilmiştir. 

 Araştırma giderlerinin aktifleştirilmesi: Bu giderler vergi beyannamelerinde 

ve dolayısıyla yasal finansal tablolara gider olarak yazılmadıkları için TMS 

kapsamında da aktifleştirme yoluna gidilebilir Ancak araştırma giderlerinin 

aktifleştirilmesi yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Geliştirme giderlerinin aktifleştirilmesi: Bu giderler vergi 

beyannamelerinde ve dolayısıyla yasal finansal tablolara gider olarak 

yazılmadıkları için TMS kapsamında da aktifleştirme yoluna gidilebilir Ancak 

geliştirme giderlerinin aktifleştirme için yukarıda sıralanan gerekli ön şartları 

sağlamadığı halde aktifleştirilmesi yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Geliştirme giderlerinin aktifleştirilmesi ile ilgili dönem: Geliştirme giderleri 

aktifleştirme için gerekli ön şartları sağladığı andan itibaren aktifleştirebilir. 

Örnek olarak yıl için geliştirme için 1,000 TL maliyet yaratan bir şirket 

geliştirme giderlerinin aktifleştirme koşullarını temmuzdan itibaren sağlıyor ve 

bu ana kadar 600 TL maliyet yaratmış ise aktifleşebilecek maiyet tutarı 400 TL 

olacaktır. Aksi durumda daha fazla aktifleştirme yaratıcı muhasebe tekniğidir.  
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3.1.8 Finansal Varlıklarda Değerleme Esasları  

Bütün finansal varlıklar, işletmelerin ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı 

koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır. İşletme, finansal 

varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona 

erdiğinde veya ilgili haklarını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin 

sahipliğini bir alım satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı 

kayıtlarından çıkarır. İşletmeler türev olmayan finansal varlıkları; gerçeğe uygun 

değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak 

finansal varlıklar, krediler ve alacaklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar olarak 

gösterebilir69. 

Bu başlığın devamında finansal varlıkların sınıflandırılması ve karşılaşılabilir 

yaratıcı muhasebe uygulamalarına değinilecek. Ancak ilk yaratıcı muhasebe riski 

sınıflandırmada karşımıza çıkmaktadır. Finansal varlıkların sınıflaması, yönetimin 

ilgili varlık üzerindeki tasarrufu, kullanım durumu ve elden çıkarma yöntemi ve tarihi 

gibi yargıların objektif bir şekilde yapılması ve bunlara göre sınıflamaların 

değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Finansal varlık sınıfı 

yukarıda sıralanan yargıların değerlendirilmesi sonucu değiştirilebilir ancak sık 

değişim yaratıcı muhasebe şüphesi olarak değerlendirilmelidir.   

a. Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

Bir finansal varlık alım satım amaçlı olarak elde tutuluyorsa veya ilk kez kayda 

alınması sırasında bu şekilde tasarlanmış ise bu finansal araç gerçeğe uygun değeri kar 

veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflanır. İşletme, söz konusu 

yatırımlarını yönetiyorsa ve işletmenin yazılı risk yönetimi ve yatırım stratejileri 

doğrultusunda bu yatırımlarının gerçeğe uygun değeri üzerinden alım satımına karar 

veriyorsa, söz konusu finansal varlıklar gerçeğe uygun değeri kar veya zarara 

yansıtılan finansal varlık olarak tasarlanır. Her türlü işlem maliyeti oluştuğunda 

doğrudan kar veya zarara yansıtılır. Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan 

finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler ve temettü gelirleri de dahil 

olmak üzere, gerçeğe uygun değerlerindeki değişimler kar veya zararda 

                                                 
69 KGK, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS39.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-31. 
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muhasebeleştirilir. Finansal araçların gerçeğe uygun değeri bilanço tarihinde kote 

oldukları piyasa değerleri temel alınarak bulunur. Eğer belirli bir piyasaya kote olmuş 

değer yoksa, gerçeğe uygun değer, var olan piyasa bilgileri ve uygun değerleme 

yöntemleri dikkate alınarak tahmin edilir. Ancak, tahmin edilen gerçeğe uygun değeri 

oluşturmak amacıyla piyasa verilerini yorumlamak için yargı kullanmak 

gerekmektedir. Dolayısıyla, yapılan tahminler, cari bir piyasa işleminde elde 

edilebilecek değerlerin göstergesi olmayabilir70.  

Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ile ilgili 

yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkları gerçeğe 

uygun değerleri ile değerlememek veya değer düşüklüğü yani zarar göstergesi 

olduğu dönemlerde değerlemeden kaçınmak yaratıcı muhasebe örneğidir. 

 İşlem maliyetlerini oluştuğunda doğrudan kar veya zarara yansıtmak yerine 

ilgili finansal varlık üzerinde aktifleştirmek yaratıcı muhasebe örneğidir. 

 Finansal araçların gerçeğe uygun değeri bilanço tarihinde kote oldukları piyasa 

değerleri temel alınmalı iken yanlış verileri baz alarak değerleme yapmak veya 

piyasa verilerini yanlış dönemlerden almak veya matematiksel uygulamada 

değer artışını olduğundan fazla göstermek veya değer düşüşünü olduğundan az 

göstermek bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Aktif bir piyasaya kote olmayan finansal araçlar için gerçeğe uygun değer 

uygun değerleme teknikleri kullanılmalıdır. Bu örnek değerleme teknikleri net 

bugünkü değer teknikleri, gözlenebilir piyasa fiyatı bulunan benzer finansal 

araçlarla kıyaslama ve diğer ilgili değerleme modellerini içermektedir. Bu 

örnek değerleme yöntemlerinin varlığına rağmen uygulamamak veya bilinçli 

ya da bilinçsiz yanlış alternatif değerleme yöntemi uygulamak bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir. 

  

                                                 
70 KGK, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS39.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-31. 
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b. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar 

İşletmelerin vadeye kadar elde tutma niyeti ve kabiliyeti olduğu borçlanma 

senetleri varsa bu finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 

olarak sınıflanır. Krediler ve alacaklar ise aktif piyasada kayıtlı olmayan, sabit veya 

değişken ödemeli finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ile kredi 

ve alacaklar, ilk olarak gerçeğe uygun değerine varsa doğrudan ilişkilendirilebilen 

işlem maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. Vadeye kadar elde tutulan 

finansal varlıklar ile kredi ve alacaklar, ilk kayıtlara alınmalarını takiben gelecekteki 

anapara ve faiz nakit akışlarının etkin faiz oranları ile itfa edilmiş maliyet değerleri 

üzerinden değer düşüklükleri indirilerek gösterilirler ve değer farkları kar veya zararda 

muhasebeleştirilirler71. 

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ile kredi ve alacaklar ile ilgili 

yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ile ile kredi ve alacakları etkin 

faiz yöntemi dışında bir yöntem ile değerlemek veya değerlemeden kaçınmak 

yaratıcı muhasebe örneğidir. 

 Etkin faiz yönteminde kullanılan nakit akışları ve faiz oranları üzerinden 

yapılacak manipülasyonlar yaratıcı muhasebe örnekleridir (Etkin faiz yöntemi 

için bakınız 3.1.5). 

c. Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Satılmaya hazır finansal varlıklar, türev olmayan, satılmaya hazır olarak 

tanımlanmış veya yukarıda açıklanan sınıflandırmalara girmeyen hisse senedine dayalı 

menkul kıymetler ve borçlanma senetleri gibi finansal varlıklardır. Satılmaya hazır 

finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen 

işlem maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayda alınmalarını takiben 

satılmaya hazır finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür. Değer 

düşüklüğü hariç gerçeğe uygun değerindeki değişimler diğer kapsamlı gelirde 

kayıtlara alınır ve özkaynaklar altında gerçeğe uygun değer yedeği kaleminde 

                                                 
71 KGK, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS39.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-31. 
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gösterilir. Finansal araç kayıtlardan çıkarıldığında, özkaynaklar altında birikmiş 

kazanç ya da kayıplar, kar veya zarara yeniden sınıflandırılır72. 

Satılmaya hazır finansal varlıklar ile ilgili yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Satılmaya hazır finansal varlıkları gerçeğe uygun değerleri ile değerlememek 

veya değer düşüklüğü yani zarar göstergesi olduğu dönemlerde değerlemeden 

kaçınmak yaratıcı muhasebe örneğidir. 

 İşlem maliyetlerini oluştuğunda doğrudan kar veya zarara yansıtmak yerine 

ilgili finansal varlık üzerinde aktifleştirmek gerekmektedir ve aksi uygulama 

bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

 Finansal araçların gerçeğe uygun değeri bilanço tarihinde kote oldukları piyasa 

değerleri temel alınmalı iken yanlış verileri baz alarak değerleme yapmak veya 

piyasa verilerini yanlış dönemlerden almak veya matematiksel uygulamada 

değer artışını olduğundan fazla göstermek veya değer düşüşünü olduğundan az 

göstermek bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Aktif bir piyasaya kote olmayan finansal araçlar için gerçeğe uygun değer 

uygun değerleme teknikleri kullanılmalıdır. Bu örnek değerleme teknikleri net 

bugünkü değer teknikleri, gözlenebilir piyasa fiyatı bulunan benzer finansal 

araçlarla kıyaslama ve diğer ilgili değerleme modellerini içermektedir. Bu 

örnek değerleme yöntemlerinin varlığına rağmen uygulamamak veya biliçli ya 

da bilinçsiz yanlış alternatif değerleme yöntemi uygulamak bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir. 

 Kupon ödemeli faize dayalı satılmaya hazır finansal varlıkları gerçeğe uygun 

değer ile değerlemeden önce defter değerini ölçmek gerekir ve bu bölümde 

etkin faiz yöntemi uygulamak gerekir ve bu uygulamanın etkisi kar veya 

zararda muhasebeleştirilir ve defter değeri bulunduktan sonra gerçeğe uygun 

değer ile değerlemek gerekir aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe 

uygulamasıdır.  

  

                                                 
72 KGK, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS39.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-31. 
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3.1.9 Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü  

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılmayan bir finansal varlıktaki 

değer düşüklüğü her raporlama döneminde değer düşüklüğü olduğuna kanaat getirilen 

nesnel kanıtlarla değerlendirilir. Finansal varlıkların değer düşüklüğüne neden olan 

nesnel kanıt borçlunun temerrüdünü, şirketin aksini dikkate alamayacağı koşullara 

bağlı olarak bir tutarın yeniden yapılandırılmasını, borçlunun iflas etme ihtimalinin 

oluşmasını ve menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması durumlarını 

kapsayabilir. İlave olarak, hisse senedine dayalı menkul bir kıymetin gerçeğe uygun 

değerinin, maliyet bedelinin altına önemli ölçüde ve kalıcı olarak düşmesi de değer 

düşüklüğünün nesnel kanıtıdır73. 

Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Alacaklardaki değer düşüklüğüne dair kanıtlar hem ilgili varlık seviyesinde, 

hem de toplu olarak dikkate alınmalıdır. Değer düşüklüğü durumu ortaya 

çıkmış ise çıktığı anda karşılık ayrılıp gider yazılmalıdır. Aksi uygulama bir 

yaratıcı muhasebe örneğidir. 

 Hisse sentleri, tahvil ve bonolar gibi gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 

yansıtılmayan diğer finansal varlıklardaki değer düşüklüğüne dair kanıtlar hem 

ilgili varlık seviyesinde, hem de toplu olarak dikkate alınmalıdır. Değer 

düşüklüğü durumu ortaya çıkmış ise çıktığı anda karşılık ayrılıp gider 

yazılmalıdır. Aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardaki değer düşüklüğü ile 

uyumlu olarak yatırımdaki geri kazanılabilir tutarla yatırımın defter değeri 

karşılaştırılarak ölçülür. Değer düşüklükleri kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. Aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

  

                                                 
73 KGK, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS36.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-34. 
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3.1.10 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü  

İşletmeler her bir raporlama döneminde, stoklar ve ertelenen vergi varlıkları 

dışında kalan her bir varlığa ilişkin değer kaybı olduğuna dair herhangi bir gösterge 

olup olmadığını değerlendirmelidir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri 

kazanılabilir tutarı tahmin etmelidir. Bir varlıkla ilgili nakit yaratan birim (NYB) defter 

değeri ile geri kazanılabilir tutarını aşıyorsa değer düşüklüğü kayıtlara alınır. Şerefiye 

ve belirsiz ekonomik ömre sahip ya da henüz kullanıma hazır olmayan maddi olmayan 

duran varlıklar için geri kazanılabilir tutar her yıl aynı zamanda tahmin edilir. Değer 

düşüklüğü testi için, varlıklar diğer varlıklar ve varlık gruplarından bağımsız olarak 

sürekli kullanımından dolayı nakit girişi üreten en küçük birimlere (“nakit üreten 

birim”) ayrılır74.  

Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin 

kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer 

düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. Nakit üreten birimlerden kaynaklanan ve muhasebeleştirilen 

değer düşüklüğü öncelikle birimlere paylaştırılan şerefiyelerin defter değerlerinden 

daha sonra birimlerdeki diğer varlıkların defter değerlerinden oransal olarak düşülür75. 

Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Değer düşüklüğü değerlendirmeleri her raporlama döneminde gözden 

geçirilmelidir. Bu gözden geçirme işlemini yapmamak değer düşüklüğü ortaya 

çıkmasa bile bir yaratıcı muhasebe uygulaması olarak değerlendirilir. 

 Kullanım değeri hesaplamasında, ilerideki nakit akımlarının indirgenmeleri 

sorgulanacak alanlar olarak ortaya çıkar. Bu çalışmalarda aşağıdaki girdilerin 

gerçeğe uygunluğu ve güvenirliliği sorgulanır ve her aşaması ayrıca bir yaratıcı 

muhasebe alanı olarak ortaya çıkar: 

 İlerideki nakit akımlarının gelir projeksiyonu 

                                                 
74 KGK, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS36.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-34. 

75 KGK, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS36.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-34. 
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 İlerideki nakit akımlarının maliyet projeksiyonu 

 İlerideki nakit akımlarının yatırım projeksiyonu  

 İlerideki nakit akımlarının finansman ihtiyacı projeksiyonu  

 Kullanılan iskonto oranlarının şirketi yansıtması: İskonto ile ilgili örneklere 

maddi duran varlıklar ile ilgili kısımda değinildiği için burada ayrıca 

değinilmeyecektir  

 Değer düşüklüğü testleri sonucunda çıkan değer düşüklüklerini 

muhasebeleştirmemek yaratıcı muhasebe uygulaması olarak değerlendirilir. 

3.1.11 Ertelenmiş Vergi Muhasebeleştirmesinde Yaratıcı Muhasebe Teknikleri  

TMS 12 Gelir Vergileri standardı vergi yükümlükleri ve varlıkları ile ilgili ön 

koşulları çok net ortaya koymuş ve ancak varlık ve yükümlük kaydetme kriterlerinin 

değerlendirilmesi sonucu farklı sonuçlara varılabilir.  

(i) Cari gelir vergisinin (Kurumlar vergisi) muhasebeleştirilmesinden kaçınma:  

Cari dönemin ve önceki dönemlerin vergileri, henüz ödenmemiş kısımla sınırlı 

olmak üzere, borç olarak muhasebeleştirilir. Eğer cari dönem ve önceki dönemler için 

ödenen vergiler bu dönemlere ait vergiden fazla ise aşan kısım varlık (vergi varlığı) 

olarak muhasebeleştirilir76.  

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

 Kurumlar vergisi ile ilgili yasal defterlere atılan gider kayıtları tüm kapanışlar 

yapıldıktan sonra yapılmaktadır. Yıl içinde ödenen tutarlar ise “peşin ödenmiş 

vergi” olarak varlık hesabında kaydedilir. Ancak yasal kayıtlara kayıt atılmasa 

bile ödenen tutar bir gidere aittir ve böyle bir varlık esasında yoktur.  

 Finansal tablolarda cari dönem için hesaplanacak vergi gideri ve dolayısıyla 

vergi borcu muhasebeleştirmemek veya yanlış muhasebeleştirmek bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir. Bu durum özellikle ara dönemlerde daha sık rastlanılan 

bir durumdur.  

  

                                                 
76 KGK, TMS 12 Gelir Vergileri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS12.pdf 
(Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-34. 
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(ii) Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün muhasebeleştirilmesinden kaçınma:  

Bütün vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir. 

Ancak aşağıdaki durumlarda meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu 

muhasebeleştirilmez: (a) Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında; veya  (b) 

Aşağıdaki işlemler sonucunda oluşan bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesi 

sırasında:(i) İşletme birleşmesi niteliğinde olmayan işlemler; ve (ii) oluşmasının ne 

muhasebe kârını ne de vergiye tabi kârı (mali zararı) etkilemediği işlemler77. 

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

 TMS 12 ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile ilgili çok net olarak yukarıda 

açıklanan birkaç istisna dışında muhasebeleştirmeden kaçınma yolunu 

kapatmıştır. Yükümlülüklerde aranılan muhtemel olma kavramı bu standart 

kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü var ise ve işletmenin bunu ödemesinin muhtemel olması söz 

konusu değil ise de ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirmek 

zorundadır. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

(iii) Ertelenmiş vergi varlığının muhasebeleştirilmesi:  

Henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ve vergi avantajları için ilerideki 

dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir 

elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. 

İşletme her raporlama dönemi sonunda (bilanço gününde) önceki dönemlerde, 

muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlıklarını tekrar gözden geçirilmelidir78.  

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

 TMS 12’ye göre henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ve ertelenmiş 

vergi varlıkları (vergi avantajları) ilerideki dönemde bunların mahsup 

edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde edileceğinin 

muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir.  Bu 

durumda bu varlıklar için işletme yönetiminin değerlendirmelerde bulunması 

                                                 
77 KGK, TMS 12 Gelir Vergileri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS12.pdf 
(Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.1-34. 

78KGK, TMS 12 Gelir Vergileri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS12.pdf (Erişim 
Tarihi: 05.10.2011), s.1-34. 
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gerekmektedir. Örneğin sürekli zarar eden bir işletmede vergi avantajlarının 

kullanılması muhtemel değildir ve bu durumda ertelenmiş vergi varlığı 

ayırmamak gerekir. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 TMS 12’ye göre henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ilerideki 

dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir 

gelir elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı 

muhasebeleştirilir. Aynı zamanda Vergi Usul Kanunu’a göre Türkiye’de 

işletmeler kullanılabilecek geçmiş yıl zararlarını devam eden 5 yıl boyunca 

kullanılabileceklerdir. Zarar olduğu durumda hali hazırda işletmenin gelecekte 

de kar yaratabilme kapasitesi sorusu karşımıza çıkacaktır. Düzenli zarar eden 

bir şirkette bu kullanılabilecek geçmiş yıl zararlarını üzerinden ertelenmiş vergi 

varlığı muhasebeleştirmemek gerekir.  

 Ancak düzenli olamayan zararlara sahip bir şirkette bu kullanılabilecek geçmiş 

yıl zararlarını üzerinden ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirmek için vergi 

bütçesine bakmak gerekir. Güvenilir hazırlanmış bir 5 yıllık vergi bütçesi ile 

kullanılabilecek geçmiş yıl zararlarının son kullanma tarihleri de dikkate 

alınarak kullanılması muhtemel olan tutarlar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı 

ayırmak gerekir. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.   



 

106 
 

3.2 Gelirlerin Olduğundan Fazla Gösterilmesi ve Yanlış Muhasebeleştirme 

Uygulamaları 

Muhasebenin temel kavramları sıralanırken sosyal sorumluluk ve kişilik 

kavramında sonra genel olarak işletmenin sürekliği kavramı sıralanır. Bu kavrama 

göre işletmeler faaliyetlerinin süresiz olarak sürdüreceği farz edilir. Bir işletmenin 

sürekliğini sürdürebilmesi için varlık, yükümlülük veya özkaynaklardan önce gelir 

yaratma kabiliyetinin olması gerekir. Gelir yaratma kabiliyeti ve zorunluluğu ortaya 

çıktığı anda devreye yaratıcı muhasebe teknikleri de ortaya çıkar. Bu başlıkta genel 

olarak kullanılan yaratıcı muhasebe teknikleri örneklerle anlatılacaktır.  

Gelirler temel olarak TMS 18 “Hasılat” ve TMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” 

standartlarında açıklanmaktadır. Bu başlık altında TMS 11 ve TMS 18 kapsamındaki 

örnekleri inceleyeceğiz.  

TMS 18 kapsamında hasılat üç başlık altında toplanır79:  

 (a) mal satışları (Mallar, satış amacıyla işletme tarafından üretilen mamulleri 

ve bir perakendeci tarafından satın alınan emtia gibi işletme tarafından tekrar satmak 

üzere satın alınan ticari malları veya satış amaçlı elde tutulan arsa ve diğer 

gayrimenkulleri içerir.) 

 (b) hizmet sunumları (Hizmet sunumu; üzerinde anlaşmaya varılmış 

sözleşmeye bağlı bir işin taraflarca belirlenmiş sürede işletme tarafından yapılmasını 

içerir. Hizmetler bir veya birden çok dönem içinde sunulabilir.); ve  

 (c) işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, 

isim hakkı ve temettüler.  

  

                                                 
79 KGK, TMS 18 Hasılat, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS18.pdf (Erişim 
Tarihi: 05.10.2011), s.2-8. 
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3.2.1 Yanlış/Fazla Gelir Kaydetme (TMS 18 Uygulamaları) 

Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara 

yansıtılır80: 

(a)  İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş 

olması; 

(b)  İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel 

olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi; 

(c)  Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

(d)  İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel 

olması; 

(e)  İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi. 

 Bir işletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya ne zaman 

devretmiş sayılacağının değerlendirilmesi, işleme ilişkin koşulların incelenmesini 

gerektirir. Çoğu kez, sahiplikle ilgili risk ve yararların devri ile mülkiyet veya 

zilyetliğin alıcıya devri aynı anda olur. Perakende satışların çoğunda bu durum söz 

konusudur. Başka durumlarda, sahiplikle ilgili risk ve getirilerin devri ile mülkiyet 

veya zilyetliğin devri farklı zamanlarda gerçekleşir81. 

a.  Yanlış döneme kaydedilen gelirler:  

Gelir ile ilgili en sık rastlanılan yaratıcı muhasebe tekniği yanlış döneme gelir 

kaydetme yöntemidir. Bu yöntemde genellikle gelecek dönemlere ait gelirler bir 

önceki döneme yansıtılır. Bu yaratıcı muhasebe tekniği bazen de muhasebe bilgisinin 

yetersizliğinden hata ile ortaya çıkabilmektedir.  

TMS 18 Hasılat standardı gelir ilgili ön koşulları çok net ortaya koymuş ve tüm 
şartlar sağlanmadan gelir kaydetmeye izin vermemektedir.   

                                                 
80 KGK, TMS 18 Hasılat, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS18.pdf (Erişim 
Tarihi: 05.10.2011), s.2-8. 

81 KGK, TMS 18 Hasılat, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS18.pdf (Erişim 
Tarihi: 05.10.2011), s.2-8. 
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Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

(i) İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş 

olması gereken durumlar yerine gelmeden gelir kaydetme yöntemi: 

Örnek olarak faturalama işlemlerini ve bazen de tahsilat işlemi gerçekleşse bile 

halen ürün üzerindeki risk ve getiriler karşıya devredilmemiş olabilir. Mal satan bir 

şirket sözleşmesine göre kesin teslim tutanağı imzalanmadan mal teslimi yapmıyor 

veya mal yola çıkmış ama halen karşı tarafa teslim edilmemiş ve sözleşmeye göre de 

karşı tarafa teslim ile birlikte zilyetlik geçiyor ise bu durumda ön şartlar yerine 

gelmeden gelir yazılamaz aksi halde yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

(ii) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve işletmenin malların sahipliği ile 

ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması gereken durumlar yerine 

gelmeden gelir kaydetme yöntemi:  

Örnek olarak üretim yapan bir firma distribütöründen aynı zamanda büyük 

perakende müşterilerine mal satmak için depo hizmeti almaktadır. Ancak depo hizmeti 

için ayrı bir sözleşmesi mevcut olup distribütör ürünlerini ve depo ürünlerini ayrı 

tutmaktadır. Ancak faturalama yaparken her iki depo için de distribütöre fatura 

kesmektedir. Distribütör parasını ödemeden depo amaçlı ürünleri kullanamamaktadır 

ve şirket büyük perakende müşterilerine depodan mal satarken depocu iade faturası 

kesmektedir. Buradaki büyük perakende müşterilerine mal satışı veya parasını 

ödemeden distribütörün mal alamaması durumlarında hasılat tutarı önceden güvenilir 

bir şekilde ölçülememektedir ve önemli risk ve getirililer karşı tarafa geçmemiştir. Bu 

durumlarda ön şartlar yerine gelmeden gelir yazılamaz aksi halde yaratıcı muhasebe  

tekniği olarak değerlendirilir. 

(iii) Konsinye satışlar(İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri 

alıcıya devretmiş olması gereken durumlar yerine gelmeden gelir kaydetme 

yöntemi):  

Konsinye satışlarda faturalama işlemi gerçekleşse bile perakendeci ürünleri 

satmadan üreticiye ödeme yapmamakta ve mal üzerinde hiçbir riski kabul 

etmemektedir. Bu durumlarda perakendeciye gönderilen ürünlerde risk ve getiri ilk 

sahibe aittir ve mal satışı kesin olmadığı için buradan elde edilecek faydalar da 

güvenilir bir şekilde ölçülememektedir. Bu durumlarda ön şartlar yerine gelmeden 

gelir yazılamaz aksi halde yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 
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(iv) Faturala ve tut (İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya 

devretmiş olması gereken durumlar yerine gelmeden gelir kaydetme yöntemi):  

Bu yöntemle müşteriye faturası kesilen ancak henüz gönderilmemiş ürünler 

gelir olarak kaydedilir. Bu yöntem bazen zaman kısıtı ve fiziksel şartlar ve bazen de 

hedef tutturma aracı olarak kullanılabilir.  

Zaman kısıtına örnek olarak ayın 31’inde faturası kesilmiş bir ürünün teslimatı 

ertesi aya sarkabilir ve kasıt olarak hileli raporlama olmasa da sonuç olarak bu ürünle 

ilgili risk ve getiriler henüz alıcıya devredilmediği için gelir muhasebeleştirme bir 

yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

Fiziksel şartlara örnek olarak ihale ile mal alan veya toplu sipariş veren bir 

müşteriye toplu fatura kesilir ancak müşterinin bu ürünleri saklayacak deposu olmadığı 

için teslimatı ihtiyacı oldukça yapmaktadır. Bu durumda bu ürünler ile ilgili riskler ve 

getiriler karşıya teslim edilmeden veya bu ürünlerin başına yangın gibi bir durum 

geldiğinde bu mesuliyet satan firmaya ait ise bu ürünleri faturalama esnasında gelir 

yazmak kasıt olarak hileli raporlama olmasa da sonuç olarak bu ürünle ilgili risk ve 

getiriler henüz alıcıya devredilmediği için gelir muhasebeleştirme bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir.  

Bu yöntem bazen satış ekibinin veya yönetimin hedeflerinin tutturulmasının 

aracı kullanılabilir. Bu uygulamada genellikle alıcı firmadan da bu hileye karışanlar 

mevcuttur ve iki taraf müşterek olarak hileli raporlamaya alet olmaktadırlar.  

b. Yerine getirilmemiş hizmetlerden kaydedilen gelirler: 

Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin 

edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi itibariyle 

tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır. Aşağıdaki koşulların 

tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin 

edilebildiği kabul edilir82: 

 (a) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

 (b) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin 

                                                 
82 KGK, TMS 18 Hasılat, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS18.pdf (Erişim 
Tarihi: 05.10.2011), s.2-8. 
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muhtemel olması; 

 (c) Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi; ve  

 (d) İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken 

maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. 

Hizmet ile ilgili gelir ile ilgili en sık rastlanılan yaratıcı muhasebe tekniği yanlış 

döneme gelir kaydetme yöntemidir. Bu yöntemde genellikle gelecek dönemlere ait 

gelirler bir önceki döneme yansıtılır. 

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

(i) Erken faturalama:(Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir 

biçimde ölçülebilmesi ve işlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması 

için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi):  

Örnek: Bir denetim firması 2012 yılına ilişkin denetim hizmeti verecektedir 

ve bu denetimle ilgili tüm faturasını Aralık 2012’de kesmiştir. Bu durumda denetim 

hizmetini henüz yerine getirmemiş ise gelir yaratma şartları yerine getirilmemiştir. 

Benzer durumda çalışmalarının bir kısmını 2012 yılı içinde gerçekleştirmiş ise de 

sadece bu kısma düşen tamamlanmış hizmet tutarı kadar kısmı üzerinden gelir 

yazılabilir.  

Burada yaratıcı muhasebe tekniği açısından iki önemli konu söz konusudur. 

Birincisi hizmetin henüz yerine getirilmemiş olmasıdır. İkincisi ise muhasebenin en 

temel kavramlarından olan dönemsellik ilkesinin (matching principle) ihlal 

edilmesidir. Dönemsellik ilkesine göre gelirlerin ve bu gelirlere ait giderlerin aynı 

dönem içinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.  

Bu örnekte denetim firması gelirleri 2012 yılına yansıttığı durumda personel 

giderleri olan ilgili giderler henüz gerçekleşmemiş durumda olacaktır ve 2013 yılına 

sarkacaktır. Gelirler maliyetlerle aynı dönemde ve hizmetin tamamlanma oranına göre 

gelir yazılmalıdır. Aksi durumda gerek hizmetlerin henüz yerine getirilmemiş olması, 

gerek dönemsellik ilkesinin ihlali ve gerekse de ilgili maliyetlerin güvenilir bir şekilde 

ölçülememesi ve henüz yerine getirilmemiş olmasından dolayı erken gelir yazma bir 

yaratıcı muhasebe tekniğidir.  
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(ii) Erken tahsilat:(Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir 

biçimde ölçülebilmesi ve işlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması 

için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi):  

Örnek: Bir spor takımı 3 yıllık kombine satışı gerçekleştirmiştir ve bu 

kombine sahipleri 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca başka bir ücret 

ödemeden bu spor takımının maçlarını izleme haklarına sahiptirler. 2012 yılına 

sonunda yazılacak geliri inceleyelim. Takım bu biletleri 3 yıllığına sattığı için vermiş 

olduğu hizmet olan maç oynatma işlemini 3 yıl boyunca gerçekleştirecektir. Bununlar 

ilgili sporcu ücretleri, personel giderleri ve işletme giderleri gibi giderlere önümüzdeki 

3 yıl boyunca katlanacaktır. Bu durumda gerek hizmetin yerine getirilmesi, gerek 

dönemsellik ilkesi ve gerekse de maliyetlerin güvenilir ölçülmesi gerekliliğinden 

dolayı 3 yıl boyunca bu gelir tamamlanma oranına göre gelir yazılmalıdır.  

Bu örnekte 2012 yılı sonu itibariyle 1/3 kadar kısmı gelir ve 2/3 kadar kısmı da 

yükümlülükler altında “ertelenmiş gelirler” olarak muhasebeleştirilmelidir. Bu 

durumda gerek hizmetlerin henüz yerine getirilmemiş olması, gerek dönemsellik 

ilkesinin ihlali ve gerekse de ilgili maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülememesi ve 

henüz yerine getirilmemiş hizmet olmasından dolayı erken gelir yazma bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir. 

c. İade işlemleri (İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya 

devretmiş olması gereken durumlar yerine gelmeden gelir kaydetme yöntemi):  

İade işlemlerinin kontrolü ile yaratıcı muhasebe teknikleri tespit edilebilir ve 

bu kısımda tespitten ziyade iadeyle ortaya çıkan yaratıcı muhasebe teknikleri 

açıklanacak. 

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

 Müşteriye faturası kesilen ancak henüz gönderilmemiş ürünler yukarıda 

açıklanmış idi. Bunların iadesi de bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Bu örnekte işletmede satış yapan ekip veya yönetim dönem sonunda satış 

hedeflerini tutturmak için müşteriden birileri ile anlaşıp dönem içinde teslimatı 

gerçekleştirmektedir ve sonraki dönemin hemen başında iade etmektedir. Bir 

kontrol prosedürü de olan iadelerin kontrolünde dönem başlarında iade tutarları 

artıyorsa burada dönem sonlarına bir yaratıcı muhasebe tekniği ile var olmayan 
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gelir kaydedilmiş diye şüphelenilmelidir. Bu konu sadece hileli raporlama 

konusu olmayıp aynı zamanda yolsuzluğun da kapsamına girmektedir.  

 Fiziksel şartlara örnek olarak ihale ile mal alan veya toplu sipariş veren bir 

müşteriye toplu fatura kesilir ancak müşterinin bu ürünleri saklayacak deposu 

olmadığı için teslimatı ihtiyacı oldukça yapmaktadır. Bu durumda bu ürünler 

ile ilgili riskler ve getiriler karşıya teslim edilmeden veya bu ürünlerin başına 

yangın gibi bir durum geldiğinde bu mesuliyet satan firmaya ait ise bu ürünleri 

faturalama esnasında gelir yazmak kasıt olarak hileli raporlama olmasa da 

sonuç olarak bu ürünle ilgili risk ve getiriler henüz alıcıya devredilmediği için 

gelir muhasebeleştirme bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

d. Gelirle ilgili diğer azaltıcı unsurlar  

Hasılat, işletme tarafından uygulanan iskontolar ve indirimleri de göz önünde 

tutularak, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür83.  

TMS 18 Hasılat standardı hasılat ile ilgili temel prensipleri ortaya koymakla 

birlikte gerektiğinde ek yorumlar da yayınlamaktadır.  

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

(i) İndirim karşılığı: 

Müşteriye yapılan satışlar dolayısıyla uygulanacak indirim söz konusu ise 

dönemsellik ilkesi gereği ve satışın gerçeğe uygun değerinin tespiti için indirim 

sonraki dönemlerde faturalaşma yoluyla gerçeklese bile satışın gelir yazıldığı 

dönemde satıştan düşülmelidir. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

(ii) Ciro primi karşılığı: 

Müşteriye yapılan satışların belirli tutarları yakalaması durumunda müşteriye 

ciro primi veriliyor olabilir. Bu ciro primi genellikle yılın bitişinden sonra yıllık 

tutarlara bakılıp belirlenir ve genellikle fatura sonraki yıla sarkar. Ancak dönem 

sonlarında ödenecek ciro primi tespit edilip dönemsellik ilkesi gereği ve satışın 

gerçeğe uygun değerinin tespiti için satışın gelir yazıldığı dönemde satıştan 

düşülmelidir. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.   

                                                 
83KGK, TMS 18 Hasılat, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS18.pdf (Erişim Tarihi: 
05.10.2011), s.2-8. 
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(iii) İade karşılığı: 

Müşteriye yapılan satışlarda belirli tutarlarda iadeler söz konusu 

olabilmektedir. İşletme bu iadeleri yıl içinde düzenli olarak almakla birlikte satışı 

gerçekleşmiş olan ürünlerden sonraki dönemlerde iade gelebilmektedir. Dönem 

sonlarında tahmini iade tutarları tespit edilip dönemsellik ilkesi gereği ve satışın 

gerçeğe uygun değerinin tespiti için satışın gelir yazıldığı dönemde satıştan 

düşülmelidir. İşletmenin geçmiş yıllar ve yıl içindeki iade performansları 

hesaplanacak olan iade tutarının tespitinde baz olarak kullanılır. Aksi durum bir 

yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

(iv) Garanti karşılığı 

Günümüzde alınan neredeyse her ürün için üretici veya satıcı tarafından bir 

garanti verilmektedir. Konu teknolojik ürün olunca bu garanti konusu daha da önem 

kazanmaktadır. Daha sonraki dönemlerde yapılan bu satışlardan iadeler 

gelebilmektedir ve şirketler için bir maliyet ortaya çıkmaktadır.  

Dönem sonlarında satılan ürünlere dolayısıyla gelecekte katlanılacak tahmini 

garanti masraf tutarları tespit edilip dönemsellik ilkesi gereği ve satışın gerçeğe uygun 

değerinin tespiti için satışın gelir yazıldığı dönemde satıştan düşülmelidir. İşletmenin 

geçmiş yıllar ve yıl içindeki garanti masraf performansları hesaplanacak olan garanti 

karşılığı tutarının tespitinde baz olarak kullanılır. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe 

tekniğidir.  

(v) Müşteri sadakat programları 

Müşteri sadakat programları, müşterilerin malları ya da hizmetleri satın 

almalarını teşvik etmek amacıyla işletmeler tarafından kullanılırlar. Müşteri mal ve 

hizmet satın aldığı taktirde, işletme müşteriye bu alışverişten kaynaklanan hediye puan 

(daha sıklıkla kullanılan terim: puan) verir. Müşteri, bu hediye puanları bedelsiz ya da 

iskontolu ürün ya da hizmet alımları şeklinde kullanabilir84. 

Müşteri sadakat programları, Türkiye’de özellikle GSM operatörleri tarafından 

sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu program dolayısıyla şirketler dönem içinde 

                                                 
84 KGK, TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRSYORUM13.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.2-4. 
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yaptığı satışlardan ileride veya dönem için ek maliyetler ile karşılaşmaktadırlar. 

Dönem sonlarında satılan ürünlere dolayısıyla gelecekte katlanılacak tahmini müşteri 

sadakat program masraf tutarları tespit edilip dönemsellik ilkesi gereği ve satışın 

gerçeğe uygun değerinin tespiti için satışın gelir yazıldığı dönemde satıştan 

düşülmelidir. İşletmenin geçmiş yıllar ve yıl içindeki müşteri sadakat program masraf 

performansları hesaplanacak olan müşteri sadakat program masraf karşılığı tutarının 

tespitinde baz olarak kullanılır. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

(vi) Faiz içeren satışların ayıklanması  

Satışın gerçeğe uygun değeri çoğu durumda, nakit veya nakit benzerleri 

biçimindedir ve hasılat tutarı da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri 

tutarıdır. Ancak, nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda; satış 

bedelinin gerçeğe uygun değeri, alınacak olan nakdin nominal tutarından daha düşük 

olabilir. Örneğin, işletme alıcıya vade farksız bir satış yapabilir veya satış bedeli 

olarak alıcıdan piyasa faiz oranı altında olan bir alacak senedi alabilir. Anlaşma bir 

finansman işlemi niteliği taşıyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri gelecekteki 

tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Satış 

bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, faiz geliri olarak 

muhasebeleştirilir85. 

Bu konu özellikle uzun vadeli satışların söz konusu olduğu durumlarda 

karşımıza çıkmaktadır. Uzun vadeli satış bir bakıma müşteriyi fonlama yada 

kredilendirme işlemi olarak algılanabilir. Her kredilendirme işlemi de bir faiz 

hesaplaması içermektedir. Bu ayrıştırma işlem her satış ile birlikte yapılmalıdır ve 

dönemsellik ilkesi gereği ve satışın gerçeğe uygun değerinin tespiti için satışın gelir 

yazıldığı anda satıştan düşülmelidir. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

  

                                                 
85 KGK, TMS 18 Hasılat, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS18.pdf (Erişim 
Tarihi: 05.10.2011), s.2-8. 
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3.2.2 İnşaat Muhasebesinde Yaratıcı Muhasebe Teknikleri (TMS 11 Uygulamaları) 

Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi: 

Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, inşaata 

ilişkin gelir ve maliyetler bilanço günü itibariyle sözleşmeye konu işin tamamlanma 

aşaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal tablolara yansıtılır. İnşaat 

sözleşmesiyle ilgili beklenen zararlar gider olarak muhasebeleştirilir. Sözleşme gelir 

ve giderleri aşağıda sıralanmıştır86: 

 Sözleşme geliri aşağıdakileri içerir: 

 sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel; ve 

 sözleşmeye konu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik 

ödemelerinden gelir olarak sonuçlanması muhtemel olanlar; ve  

 Sözleşme maliyetleri aşağıdakilerden oluşur: 

 belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler, 

 genel olarak sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve sözleşmeye 

yüklenebilecek olan maliyetler; ve 

 sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan diğer 

maliyetler. 

a İşin tamamlanma aşaması hesaplamalarının (percentage of completion:POC)  

İşin tamamlanma aşaması hesaplamalarının yanlış veya eksik 

hesaplanması riski hem geliri hem de gideri doğrudan etkileyen ancak geliri 

birinci dereceden etkileyen ilk yaratıcı muhasebe riski içeren başlıktır. Bu 

hesaplamaların uzman kişiler tarafından yapılıp gerekli kontrollerin işletilmesi ile 

yaratıcı muhasebe riski azaltılabilir.  

  

                                                 
86 KGK, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS11.pdf 
(Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.2-8. 
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b Maliyetlerin yanlış ve eksik hesaplanması  

Maliyetlerin yanlış ve eksik hesaplanması ve maliyet içeriğinin yanlış 

hesaplanması riski gideri doğrudan etkilemekle birlikte maliyet artı yöntemiyle 

çalışılan projelerde gelir de doğrudan etkilemektedir. Maliyet girdilerinin uzman 

kişiler tarafından yapılıp gerekli kontrollerin işletilmesi ile yaratıcı muhasebe riski 

azaltılabilir.  

c Beklenen zararların muhasebeleştirilmesi 

Toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşması muhtemelse 

beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır. Böyle bir zarar 

tutarı aşağıdakilerden bağımsız olarak saptanır87: 

a. sözleşme konusu işe başlanmış olsun olmasın; 

b. sözleşme konusu işin tamamlanma aşaması; veya 

c. ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilmeyen diğer sözleşmelerden 

beklenen kâr tutarı. 

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

Beklenen zararların muhasebeleştirilmesi zararlı projelerde zararın 

belirlenebildiği anda gider olarak yazılmasını gerektirir. Bu durumda zararlı 

projelerin karlılık analizlerinin yanlış yapılması, zararları projelerin sorumlular 

tarafından optimizm ile veya hile ile saklanması yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

değerlendirilir. Proje analizlerinin uzman kişiler tarafından yapılıp gerekli 

kontrollerin işletilmesi ile yaratıcı muhasebe riski azaltılabilir. 

 

  

                                                 
87 KGK, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS11.pdf 
(Erişim Tarihi: 05.10.2011), s.2-8. 
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3.3 Yükümlülüklerin Olduğundan Az Gösterilmesi Yanlış Muhasebeleştirme 

Uygulamaları 

Giderler, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda varlık çıkışı veya diğer 

şekillerdeki varlık eksilmeleri sonucundaki azalışları veya özkaynaklarda hissedarlara 

yapılan ödemelerin sonucunda ortaya çıkan azalmaların dışında özkaynaklarda azalma 

sonucunu doğuran borçlarda meydana gelen artışları ifade eder88. 

Bu durumda giderler “borç bakiye” veren bir kalem olduğu için giderlerin 

muhasebeleştirilmemesi sonucu “alacak bakiye” kaydı da muhasebeleştirilmemiş 

olacaktır. Bu da giderlerin muhasebeleştirilmemesi sonucu yükümlülük kaydının da 

muhasebeleştirilmemesi anlamına gelecektir. Bu alt başlık altında yükümlülük ve 

giderlerin muhasebeleştirilmemesi birlikte değerlendirilecektir. 

Ancak giderlerin az gösterilmesi aynı zamanda varlık olarak aktifleştirme 

yoluyla da yapılabilmektedir. Yaratıcı muhasebe tekniği olarak giderlerin olması 

gerekenden farklı olarak aktifleştirilmesi bazen varlıkların fazla gösterilmesi ve 

bazen de giderlerin az gösterilmesi amaçlı olarak yapılmakla birlikte sonuç olarak 

aynı noktaya varmaktadır. Aktifleştirme ile ilgili yaratıcı muhasebe teknikleri 

varlıklar kısmında anlatılmıştır ve bu başlık altında ayrıca değerlendirilmeyecektir. 

Yükümlülükler ilgili muhasebeleştirme kriterleri farklı muhasebe 

standartlarına açıklanmakla birlikte en çok yaratıcı muhasebe tekniklerinin 

kullanıldığı alan karşılıkların az gösterilmesi yöntemidir ve bu da TMS 37 

“Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” standartlarında açıklanmıştır.  

Yükümlüklerin muhasebeleştirme ilkelerini incelerken ilk önce kavramsal 

çerçevede açıklanan temel muhasebe prensiplerinden ihtiyatlılık ve dönemsellik 

ilkelerine başvurmak gerekir.  

  

                                                 
88 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21. 
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İhtiyatlık: Finansal tabloları hazırlayanlar, kaçınılamaz olarak birçok olay ve 

durumu çevreleyen belirsizliklerle karşı karşıyadırlar. Finansal tabloların 

hazırlanmasında bu belirsizliklere, özellikleri ve kapsamları itibariyle yer verilirken 

ihtiyatlı bir şekilde hareket edilmelidir. İhtiyatlılık belirsizlik olması nedeniyle 

tahmin yapılması gereken hallerde aktiflerin ve gelirin olduğundan fazla, 

yükümlülüklerin ve giderlerin de olduğundan eksik belirlenmemesi için gereken 

dikkatin gösterilmesini ifade eder. Ancak, ihtiyatlı davranmak gizli yedeklerin 

yaratılmasına veya gerekenden fazla karşılık ayrılmasına, bilerek aktiflerin ve gelirin 

olduğundan eksik, yükümlülüklerin ve giderlerin de olduğundan fazla belirlenmesine 

yol açarsa finansal tabloların tarafsızlığı yok olur ve güvenilirlik özelliği ortadan 

kalkar89. 

3.3.1 Gider Tahakkukları ve Karşılıklar  

Yükümlülükler ile ilgili en sık rastlanılan yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

karşımıza karşılıkların ve tahakkukların muhasebeleştirmemesi veya olduğundan az 

gösterilmesidir.   

Bir karşılık, aşağıda yer alan koşulların varlığı halinde finansal tablolara yansıtılır90: 

(a) Geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya 

zımni) bulunması; 

(b) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların 

işletmeden çıkmalarının muhtemel olması, 

(c) Yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması. 

Bu koşulların karşılanmaması durumunda, herhangi bir karşılık finansal tablolara 

yansıtılmaz. 

  

                                                 
89 a KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21. 

90 KGK, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS37.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.2-13. 
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Mevcut yükümlülük: Nadiren de olsa, bazı durumlarda ortada mevcut bir 

yükümlülük olup olmadığı açık değildir. Anılan durumlarda, eldeki tüm kanıtlar 

dikkate alındığında, bilanço tarihi itibariyle mevcut bir yükümlülüğün var olması 

ihtimali böyle bir yükümlülüğün yok olması ihtimalinden daha yüksekse, geçmişteki 

bir olayın mevcut bir yükümlülüğü doğurduğu kabul edilir. Hemen hemen tüm 

durumlarda, geçmiş bir olayın mevcut bir yükümlülüğü ortaya çıkarıp çıkarmadığı 

açıktır. Bazı nadir durumlarda, örneğin bir davada, ya belli olayların meydana gelip 

gelmediği ya da bu olayların mevcut bir borç doğurup doğurmadıkları tartışılabilir. 

Böyle bir durumda, işletme, uzman görüşleri gibi mevcut her türlü kanıtı dikkate almak 

suretiyle mevcut yükümlülüğün bilanço tarihinde var olup olmadığına karar verir. 

Sözü edilen kanıtlara bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylardan kaynaklanan 

her türlü ek kanıt dahildir. Bu kanıtlar temel alınmak suretiyle91: 

(a) Bilanço tarihi itibariyle, mevcut bir yükümlülüğün var olması ihtimali 

böyle bir yükümlülüğün var olmaması ihtimalinden fazla ise, işletme 

karşılığın muhasebe kaydını yapar (eğer, muhasebeleştirme kriteri 

karşılanıyorsa); ve  

(b) Bilanço tarihi itibariyle, mevcut bir yükümlülüğün var olmama ihtimali 

böyle bir yükümlülüğün var olması ihtimalinden fazla ise, ekonomik fayda 

içeren kaynakların işletmeden çıkması ihtimali düşük olmadıkça, işletme 

finansal tablo dipnotlarında koşullu borç açıklamasında bulunur.  

Geçmişteki olay: Mevcut bir yükümlülük doğuran geçmişteki bir olay, 

sorumluluk doğuran olay olarak adlandırılır. Bir olayın sorumluluk doğuran olay 

olarak nitelendirilmesi için, işletmenin söz konusu olayın doğurmuş olduğu 

yükümlülüğü yerine getirmekten daha gerçekçi bir seçeneğinin olmaması gerekir92. 

  

                                                 
91 KGK, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS37.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.2-13. 

92 KGK, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS37.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.2-13. 
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Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

(a) Karşılıkların ve tahakkukların gizlenmesi veya unutulması: 

Karşılıklar, kriterleri açıkça belirtildiği halde yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

işletmeler yaratıcı muhasebe tekniği olarak bu karşılıları gizleme yoluna gidebilirler.  

Örnek olarak aralık ayında elektrik, su ve yakıt harcayan bir işletme bu giderler 

gerçekleştiği halde ve yoruma da açık olmadığı halde bu giderleri için karşılık ayırma 

yoluna gitmez ise yaratıcı muhasebe tekniğine başvurmuş demektir. Bu örnekte bu 

teknik bazı alışkanlıklardan da kaynaklanabilir ve kötü niyet de içermeyebilir. Örnekre 

muhasebeleştirmeyi fatura sistemine dayandıran ve bu şekilde işlem alışkanlığına 

sahip bir işletme kasıtlı olamasa bile sonuç olarak ilgili karşılık ve tahakkukların 

dönemsellik ilkesine aykırı olarak muhasebeleştirmesinde dolayı yaratıcı muhasebe 

tekniği ile sonuçlanan bir işlem yapmış olmaktadır. 

(b) Dava karşılıklarının gizlenmesi veya unutulması: 

Bu örnekte bakılan yaratıcı muhasebe tekniği daha karmaşık bir özelliğe 

sahiptir. TMS 37 paragraf 16 “Bilanço tarihi itibariyle, mevcut bir yükümlülüğün var 

olması ihtimali böyle bir yükümlülüğün var olmaması ihtimalinden fazla ise, işletme 

karşılığın muhasebe kaydını yapar” açıklaması getirmiştir. Burada bahsedilen 

“mevcut bir yükümlülüğün var olması ihtimali böyle bir yükümlülüğün var olmaması 

ihtimalinden fazla” tanımı genel uygulama olarak ihtiyatlık kavramıyla da 

desteklenip %51 olarak kabul edilmiştir. Yani geçmişe ait bir olaydan kaynaklanan 

%51 ihtimalle yükümlülük doğuran olay veya dava bir karşılık ayırma yöntemiyle 

muhasebeleştirmelidir.  

Ancak bu tür davalar veya olaylarda en sık karşılaşılan zorluk yargı bildirme 

işlemidir. Burada en güvenilir yol avukatlardan destek alıp onların yargısına 

başvurmaktır. Ancak bu durumlarda avukatlar kendilerini taahhüt altına almamak 

için yargı bildirmekten kaçınabilirler.  

Özetle ihtiyatlık ve dönemsellik ilkesine aykırı olarak muhtemel yükümlülük 

yaratan bir dava veya olayla ile ilgili olarak karşılık ayırma işleminden kaçınmak 

yaratıcı muhasebe tekniği anlamına gelmektedir.  
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(c) Karşılıklarının tutarlarının yanlış hesaplanması  

Karşılık olarak muhasebeleştirilen tutar, mevcut bir yükümlülüğü yerine 

getirmek için bilanço tarihi itibariyle yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi 

tahmin olmalıdır. Getiri ve finansal etkilere ilişkin tahminler, benzer olaylara ilişkin 

tecrübeler ve bazı durumlarda bağımsız uzmanların raporlarıyla da desteklenmek 

suretiyle işletme yönetimince takdir edilir.93  

Örnek olarak işten atılmış eski çalışanların açmış olduğu davalarda benzer eski 

davalar ve avukatların da geçmiş tecrübesine dayanarak karşılık ayrılmalıdır. En 

gerçekçi tahmini finansal tablolara yansıtmak gerekmektedir ancak bu en gerçekçi 

tahmin bazen işletmenin beklentileriyle de uyuşmayabilir. Ancak en gerçekçi 

tahminde uzaklaşıldıkça yaratıcı muhasebe tekniğine o kadar yaklaşışmış demektir.  

3.3.2 Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme (Onerous Contracts)  

Bir işletme ekonomik açıdan dezavantajlı olan bir sözleşmeye sahip ise, söz 

konusu sözleşmeye ilişkin mevcut yükümlülük karşılık olarak muhasebeleştirilir ve 

ölçülür. Bazı sözleşmeler, sözleşmeye taraf olanların her biri için hak ve 

yükümlülükler doğurur. Olayların bu tür sözleşmeleri ekonomik açıdan dezavantajlı 

hale getirmeleri durumunda, ilgili sözleşme ile ilgili finansal tablolara yansıtılan bir 

borç oluşur. Ekonomik açıdan dezavantajlı bir sözleşmeyi, sözleşmede yer alan 

yükümlülükleri yerine getirmenin kaçınılmaz maliyetinin yine aynı sözleşmeden 

alınması beklenen ekonomik faydayı geçtiği sözleşmeler olarak tanımlar. Bir 

sözleşmeye ilişkin kaçınılmaz maliyetler, sözleşmeden çıkmanın en düşük net 

maliyetini, diğer bir ifadeyle sözleşmeyi yerine getirmenin maliyeti ile sözleşmeyi 

yerine getirmemeden kaynaklanan her türlü tazminat veya cezadan düşük olanını 

gösterir94.  

  

                                                 
93 KGK, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS37.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.2-13. 

94 KGK, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS37.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.2-13. 
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Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

İşletmeler düzenli olarak sözleşmelerinin ekonomik açıdan dezavantajlı 

sözleşme kapsamına girip girmediği kontrol etmelidirler. Ekonomik olarak faydadan 

ziyade zarar yaratan ve işletmenin iptal ettiğinde tazminat ödemekle yükümlü olduğu 

sözleşmeler var ise bu sözleşmelere ait sözleşmeyi yerine getirmenin maliyeti ile 

sözleşmeyi yerine getirmemeden kaynaklanan her türlü tazminat veya cezadan düşük 

olanını finansal tablolarına bu değerlendirmenin yapıldığı anda karşılık olarak 

muhasebeleştirmelidir. Aksi uygulama yaratıcı muhasebe tekniği ile sonuçlanan bir 

işlem anlamı taşımaktadır. 

3.3.3 Tazminatların Muhasebeleştirilmesi (Reimbursement)  

Bir karşılığa ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli harcamaların 

bir kısmının veya tamamının diğer bir taraf tarafından tazmin edilmesi 

beklendiğinde, ilgili tazminat ancak ve ancak, işletmenin yükümlülüğü yerine 

getirmesi durumunda tazminatın elde edileceğinin kesine yakın olması durumunda 

muhasebeleştirilir. Söz konusu tazminat, ayrı bir varlık gibi işleme tabi tutulur. 

Tazminata ilişkin olarak muhasebeleştirilen tutar karşılık tutarını geçemez. Herhangi 

bir karşılık gideri, buna ait tazminata ilişkin muhasebeleştirilen tutar düşüldükten 

sonra bulunacak net tutarıyla gelir tablosunda yer alabilir95. 

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

Tazminat durumlarında standardın belirttiği üzere iki ayrı muhasebeleştirme 

kriterleri devreye girmektedir. Karşılıkların muhasebeleştirilmesi için yükümlülük 

muhasebeleştirme kriterlerinin uygulanması ya da başka bir ifadeyle muhtemel 

(%51) olması yeterlidir. Ancak 3. kişilerden sağlanacak tazminat tutarının 

aktifleştirilmesi için varlık muhasebeleştirme kriterlerinin uygulanması ya da başka 

bir ifadeyle kesine yakın durum olması gerekmektedir. İşletmeler tazminat 

tutarlarının muhasebeleştirilmelerinde bu iki ayrı muhasebeleştirme 

uygulamalarından taviz vermemelidirler. Aksi durumda tazminat tutarının da 

yükümlülük muhasebeleştirme kriterleri ile muhasebeleştirilmesi yaratıcı muhasebe 

tekniği ile sonuçlanan bir işlem anlamı taşımaktadır. 

                                                 
95 KGK, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS37.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.2-13. 
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3.3.4 Çalışanlara Sağlanan Faydaların Muhasebeleştirilmesi  

Çalışanlara sağlanan faydalar TMS 37 kriterlerine göre muhasebeleştirilmekle 

birlikte özel olarak da TMS 19 “Çalışanlara sağlanan faydalar” standardıyla 

değerlendirmelidir: 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar; ücret, maaş ve sosyal güvenlik 

yardımları, ücretli yıllık izin ve ücretli hastalık izni, kâr paylaşımı ve ikramiyeler ve 

mevcut çalışanlara sağlanan parasal olmayan faydalar (sağlık yardımı, lojman, araç ve 

ücretsiz veya indirimli olarak verilen gıda yardımı ve diğer hizmetler) gibi hizmetleri 

kapsamaktadır. Çalışma dönemi sonrasında sağlanan faydalar; emekli maaşı, diğer 

emeklilik faydaları, emeklilik sonrası hayat sigortası ve emeklilik sonrası sağlık 

yardımlarını içermektedir. Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar; uzun süreli 

işten ayrılmalar veya seyahat, veya diğer uzun süreli hizmet verme faydaları, iş 

göremezlik ödeneği ve dönemin bitiminden itibaren on iki ay içinde tamamı 

ödenmeyen kâr paylaşımı, ikramiye ve ertelenmiş ödemeleri kapsamaktadır96. 

Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 

(a) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıkların ve tahakkukların gizlenmesi 

veya unutulması (ücret örneği): 

Karşılıklar kriterleri açıkça belirtildiği halde yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

işletmeler yaratıcı muhasebe tekniği olarak bu çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

karşılıları gizleme yoluna gidebilirler.  

Örnek olarak aralık ayı maaşını ocak ayının başında ödeyen bir işletme bu 

giderler gerçekleştiği halde ve yoruma da açık olmadığı halde bu giderleri için karşılık 

ayırma yoluna gitmez ise yaratıcı muhasebe tekniğine başvurmuş demektir. Bu örnekte 

bu teknik bazı alışkanlıklardan da kaynaklanabilir ve kötü niyet de içermeyebilir. 

Örnekte muhasebeleştirmeyi ödeme sistemine dayandıran ve bu şekilde işlem 

alışkanlığına sahip bir işletme kasıtlı olamasa bile sonuç olarak ilgili karşılık ve 

tahakkukların dönemsellik ilkesine aykırı olarak muhasebeleştirmesinde dolayı 

yaratıcı muhasebe tekniği ile sonuçlanan bir işlem yapmış olmaktadır. 

                                                 
96 KGK, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS19.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-36. 
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(b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıkların ve tahakkukların gizlenmesi 

veya unutulması (Prim örneği): 

Örnek olarak 2012 yılına ait prim ödemelerini 2013 yılının nisan ayında ödeyen 

bir işletme bu giderler gerçekleştiği halde ve yoruma da açık olmadığı halde bu 

giderleri için karşılık ayırma yoluna gitmez ise dönemsellik ilkesinin ihlali başta olmak 

üzere ve yaratıcı muhasebe tekniğine başvurmuş demektir.  

Bu örnekte bu teknik bazı alışkanlıklardan da kaynaklanabilir ve kötü niyet de 

içermeyebilir. Örnekte muhasebeleştirmeyi ödeme sistemine dayandıran ve bu şekilde 

işlem alışkanlığına sahip bir işletme kasıtlı olamasa bile sonuç olarak ilgili karşılık ve 

tahakkukların dönemsellik ilkesine aykırı olarak muhasebeleştirmesinde dolayı 

yaratıcı muhasebe tekniği ile sonuçlanan bir işlem yapmış olmaktadır. 

(c) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıkların ve tahakkukların gizlenmesi 

veya unutulması (İzin karşılıkları ): 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, işletmeler bir yılını doldurmuş 

çalışanlarına izin hakkı vermek zorundalar ve çalışanın işten ayrılması durumunda ise 

kullanmadığı izinlerinin bedeli kendisine ödenmek zorundadır (4857 Numaralı İş 

Kanunu 53. Madde).  

Örnek olarak çalışanlarının kullanmadığı ancak hakkettiği izinleri için karşılık 

ayırmayan bir işletme bu giderler gerçekleştiği halde ve yoruma da açık olmadığı halde 

bu giderleri için karşılık ayırma yoluna gitmez ise dönemsellik ilkesinin ihlali başta 

olmak üzere ve yaratıcı muhasebe tekniğine başvurmuş demektir. Bu örnekte bu teknik 

bazı alışkanlıklardan da kaynaklanabilir ve kötü niyet de içermeyebilir. Örnekte 

muhasebeleştirmeyi ödeme sistemine dayandıran ve bu şekilde işlem alışkanlığına 

sahip bir işletme kasıtlı olamasa bile sonuç olarak ilgili karşılık ve tahakkukların 

dönemsellik ilkesine aykırı olarak muhasebeleştirmesinde dolayı yaratıcı muhasebe 

tekniği ile sonuçlanan bir işlem yapmış olmaktadır. 
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(d) Çalışanlara sağlanan karşılıklarının tutarlarının yanlış hesaplanması(genel)  

Örnek olarak prim hesaplaması yapılırken geçmiş yıllara ait tecrübe ve cari yıla 

ait referanslar da dikkate alınarak dayanarak karşılık ayrılmalıdır. En gerçekçi 

tahmini finansal tablolara yansıtmak gerekmektedir ancak bu en gerçekçi tahmin 

bazen işletmenin beklentileriyle de uyuşmayabilir. Ancak en gerçekçi tahminde 

uzaklaşıldıkça yaratıcı muhasebe tekniğine o kadar yaklaşışmış demektir.  

(e) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıkların ve tahakkukların gizlenmesi 

veya unutulması (Kıdem karşılıkları ): 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, işletmeler bir yılını doldurmuş 

çalışanların emeklilik, askerlik yada ölüm gibi nedenlerden işten ayrılan çalışanlarına 

belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür (4857 Numaralı İş Kanunu 120. 

Madde ve 1475 Numaralı İş Kanunu 14.Madde). 

Örnek olarak çalışanlarının hakkettiği kıdem tazminatları için karşılık 

ayırmayan bir işletme bu giderler gerçekleştiği halde ve yoruma da açık olmadığı halde 

bu giderleri için karşılık ayırma yoluna gitmez ise dönemsellik ilkesinin ihlali başta 

olmak üzere ve yaratıcı muhasebe tekniğine başvurmuş demektir Örnekte 

muhasebeleştirmeyi ödeme sistemine dayandıran ve bu şekilde işlem alışkanlığına 

sahip bir işletme kasıtlı olamasa bile sonuç olarak ilgili karşılık ve tahakkukların 

dönemsellik ilkesine aykırı olarak muhasebeleştirmesinde dolayı yaratıcı muhasebe 

tekniği ile sonuçlanan bir işlem yapmış olmaktadır. 

(f) Kıdem tazminatı aktüeryal hesaplamalarında muhtemel yanlışlıklar  

TMS 19’a uygun olarak kıdem yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer 

varsayımlarla yapılan bir hesaplama gerekmektedir. Bunun için TMS 19’a uygun 

olarak geçmiş yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına 

hak kazanma konularındaki deneyimler göz önünde bulundurularak hesaplamalar 

yapılmalıdır97. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi 

gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Bunun için 

yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımlar gerekir.  

                                                 
97 KGK, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS19.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-36. 
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Kıdem hesaplaması özetle; bugün itibari ile geçerli olan kıdem tazminatı 

yükümlülüğünün emekliliğe kalan süre baz alınarak iskonto edilmesi ve emeklilik 

olasılığının hesaba katılması ile bulunur. Bu aktüeryal varsayımların olası etkileri ve 

hesaplama yöntemleri aşağıda verilmiştir. 

İskonto oranı: Bu oran gelecekteki maaş artış oranı ve beklenti faiz oranı ile 

hesaplanır ki formülü ve örnek bir hesaplama aşağıdaki gibidir. 

Tablo 36 Kıdem Tazminatı İskonto Oranı Hesaplaması 

Tanım Oran Açıklama

Faiz Oranı 9.00%  
Maaş Artış Oranı 5.00%  

İskonto Oranı 3.81% :(1+faiz oranı)/(1+maaş artış oranı)-1 
  

Bu hesaplamada kullanılan bu iskonto oranı emekliliğe kalan süreden bugüne 

net bugünkü değer hesaplamasında kullanılır. Aşağıdaki yaratıcı muhasebe teknikleri 

ile karşılaşılabilir.  

 Faiz oranının yükselmesi iskonto oranını yükseltir ve bu da kıdem tazminatı 

tutarını düşürür. 

 Maaş artış oranının düşürülmesi iskonto oranını yükseltir ve bu da kıdem 
tazminatı tutarını düşürür. 

Emekliliğe kalan süre: Bu süre iskonto hesaplamasında kullanılacak süreyi 

belirler ve her çalışan için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Aşağıdaki yaratıcı muhasebe 

teknikleri ile karşılaşılabilir. 

 Emekliliğe kalan süre arttıkça iskonto etkisi atar ve bu da kıdem tazminatı 

tutarını düşürür. 

 Binlerce çalışanın çalıştığı şirketlerde bazen herkesin emeklilik yaşını 

hesaplamak imkansızlaşır. Bu gibi durumlarda çalışanları işe başlangıç tarihleri 

ve yaşları üzerinden varsayımlar yapılır. Örnek olarak erkek bir çalışanın 

ortalama 23 yaşında işe başlayacağı farz edilebilir. Ancak bir çalışan şirkette 

19 yaşında başlamışa onun için 23 yerine 19 yaşı baz alınarak bir hesaplama 

yapmak gerekir. Tahmini başlangıç ve dolayısıyla emeklilik yaşlarının 
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hesaplamasında yapılabilecek yaratıcı muhasebe tekniği kıdem tazminatı 

hesaplamasının yanlış sonuç vermesine sebebiyet verebilir.  

 Türkiye’de emeklilik yaşları sürekli değiştiği için hesaplamalarda kişilerin işe 

girdikleri tarihlerde geçerli olan iş kanunları ile hesaplama yapmak gerekir. 

Emeklilik yaşlarının hesaplamasında yapılabilecek yaratıcı muhasebe tekniği 

kıdem tazminatı hesaplamasının yanlış sonuç vermesine sebebiyet verebilir. 

Emeklilik olasılığı: Kıdem tazminatı, çalışanların özel birkaç sebebi (erkekler 

için askerlik ve bayanlar için evlilik gibi) dışında kendileri işten ayrıldıklarında 

ödenmez. Dolayısıyla kıdem alma ihtimali molanlar üzerinden hesaplama yapılır yani 

tahmini kıdem alma olasılığı belirlenir. Bu oran hesaplamasında şirketin geçmiş 

yıllardaki tecrübeleri dikkate alınır. 5 yıllık bir ortalama bir şirket için iyi bir baz olarak 

kabul edilebilir.  Emeklilik olasılıklarının hesaplamasında yapılabilecek yaratıcı 

muhasebe tekniği kıdem tazminatı hesaplamasının yanlış sonuç vermesine sebebiyet 

verebilir.  

Özet: Kıdem tazminatı hesaplaması çalışan sayılarının çok olduğu köklü 

işletmelerde ehemmiyet gerektiren bir konudur. Bunun için öncelikle bu 

hesaplamaların konusunda uzman ve sertifikalı aktüerler tarafından yapılması tavsiye 

edilir. Kıdem tazminatı hesaplamasının her aşamasında yapılacak hata veya hileler 

birer yaratıcı muhasebe tekniği olarak önümüze çıkar.   
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3.4 Giderlerin Az Gösterilmesi Yanlış Muhasebeleştirme Uygulamaları ve Örnekleri 

Giderler, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda varlık çıkışı veya diğer 

şekillerdeki varlık eksilmeleri sonucundaki azalışları veya özkaynaklarda hissedarlara 

yapılan ödemelerin sonucunda ortaya çıkan azalmaların dışında özkaynaklarda azalma 

sonucunu doğuran borçlarda meydana gelen artışları ifade eder.98 

Giderler hem varlıklar hem de yükümlülükler ile doğrudan ilişkilendirildikleri 

için giderlerle ilgili yaratıcı muhasebe tekniklerinin tamamına yakınına varlıklar, 

yükümlülükler ve gelirler kısmında detaylandırılmıştır. Ancak bu başlık altında diğer 

kısımlarda anlatılmayan dönemsellik ilkesinin ihlali sonucu ortaya çıkan giderlerin 

ertelenmesi anlatılacaktır.  

Giderlerden beklenen ekonomik yararın ilerideki birkaç muhasebe döneminde ortaya 

çıkmasının söz konusu olduğu ve gelirin kabaca ve doğrudan hesaplanabildiği 

durumlarda, giderler sistematik olarak ve belli bir dağıtım mantığına dayanarak bu 

dönemlere paylaştırılmak suretiyle tahakkuk ettirilir. Bu dağıtım usulü, giderleri 

ekonomik yararın ilişkilendirildiği kalemlerin kullanıldığı ya da tüketildiği muhasebe 

dönemlerinde tahakkuk ettirmek amacını taşır. Bir harcama yapıldığında, eğer ileride 

oluşacak bir ekonomik yarar yoksa veya ileride oluşacak ekonomik yarar bilançoda 

tahakkuk ettirilmesi gereken bir varlık olarak tanımlanma için gereken şartları 

taşımıyor ya da bu şartlar kaybolmuş durumdaysa, gelir tablosunda derhal gider 

tahakkuku yapılır.99 

  

                                                 
98 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21. 

99 KGK, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/F_R_I_K_C_1_.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-21. 
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Örnek yaratıcı muhasebe teknikleri: 
 

(a) Sigorta poliçelerinin muhasebeleştirilmesi 

İşletmeler genellikle varlıklarını sigortalarken bir ya da birkaç yıllık poliçe 

imzalarlar. Ancak ödeme genellikle bir takvime bağlanır ve gider ile bağlantısı kesilir. 

Bu durumda işletme, bu sigorta poliçesi ile ilgili katlandığı maliyetleri poliçe süresi 

dikkate alarak giderleştirmelidir. Bu durumda gelecek dönemlere ait giderleri “peşin 

ödenmiş giderler” veya “gelecek dönemlere ait giderler” olarak muhasebeleştirmelidir 

ve bu hesapları da varlıklar içerisinde göstermelidir. Bu işlemde dağıtım esasında 

yapılacak bir hata giderlerin yanlış muhasebeleştirilmesine sebebiyet verir ve yaratıcı 

muhasebe tekniği olarak dikkate alınır. 

(b) Peşin ödenmiş kiraların muhasebeleştirilmesi 

İşletmeler bazen kiralarını peşin olarak ödemektedirler. Devlet kurumlarından 

yapılan bazı kiralamalarda 50 yıllık kira bedelleri peşin olarak ödenebilmektedir. Bu 

durumlarda işletme, bu peşin ödenmiş kira ile ilgili katlandığı maliyetleri ödeme 

yaptığı dönem süresini dikkate alarak giderleştirmelidir. Bu durumda gelecek 

dönemlere ait giderleri “peşin ödenmiş giderler” veya “gelecek dönemlere ait giderler” 

olarak muhasebeleştirmelidir ve bu hesapları da varlıklar içerisinde göstermelidir. Bu 

işlemde dağıtım esasında yapılacak bir hata giderlerin yanlış muhasebeleştirilmesine 

sebebiyet verir ve yaratıcı muhasebe tekniği olarak dikkate alınır. 

(c) Bilanço sonrası hususlar 

Bilanço tarihinden sonra dikkate gelen ancak mevcut dönemi ilgilendiren 

olaylar, düzeltme gerektiren olaylar olarak adlandırılır. Bu durumlarda finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun olarak düzeltmek gerekir. Bilanço 

sonrası hususlarda en sık rastlanılan yaratıcı muhasebe uygulaması bu olaylara ilişkin 

finansal tablolarda gerekli karşılıkları ayırmamaktır. Bilanço tarihinden sonraki 

düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması durumunda, finansal tablo 

dipnotlarında açıklanmalıdır.  

  



 

130 
 

3.5 Konsolidasyon Hileleri 

2000’li yıllar Enron, Parmalat ve Worldcom gibi bir çok şirket finansal tablo 

hileleri sonucu batmıştır. Başta Enron başta olmak üzere büyük firmalar konsolidasyon 

işlemlerinde yapılan hileler yoluyla yıllarca finansal tablo okuyucularından gerçek 

performansları saklamışlardır. Ancak yapılan bu hileler ortaya çıktığı zaman durumun 

vahameti de ortaya çıkmış ve bu şirketleri batmaktan kurtaramamıştır. 

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı, konsolidasyon esaslarını 

ortaya koymakla birlikte diğer standartlarda da yeri geldiği zaman konsolidasyon 

esaslarına referans verilmektedir. Bu standarda göre bir veya daha fazla işletmeyi 

kontrol eden bir ana ortaklık niteliğindeki bir işletme konsolide finansal tablolar 

sunmak zorundadır.  

TFRS 10, kontrol ilkesini tanımlamakta ve kontrolü konsolidasyonun dayanağı 

haline getirmekle birlikte yatırımcı işletmenin yatırım yaptığı işletmeyi kontrol edip 

etmediğinin ve dolayısıyla yatırım yaptığı işletmeyi konsolide edip etmeyeceğinin 

belirlenmesinde kontrol ilkesinin nasıl uygulanacağını düzenlemekte ve konsolide 

finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanacak muhasebeleştirme hükümlerini 

düzenlemektedir100. 

3.5.1 Kontrol Değerlendirmesi:  

TFRS 10’a göre kontrol ilgili genel prensipler aşağıdaki gibidir: 

Kontrol tanımı aşağıdaki kriterler eşliğinde tanımlanmıştır101: 

i. Yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmeyi ancak ve ancak aşağıdaki 

göstergelerin tümü birden mevcut olduğunda kontrol eder: 

 Yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahiptir.  

 Yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere 

maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi olmaktadır. 

                                                 
100 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 

101 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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 Elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı 

işletme üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahiptir.  

ii. Yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmeyi kontrol edip etmediğini 

değerlendirirken tüm durum ve koşulları göz önünde bulundurur.  

Güç tanımı:Yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmenin ilgili faaliyetlerini, 

diğer bir ifadeyle yatırım yaptığı işletmenin getirilerini önemli ölçüde etkileyen 

faaliyetlerini yönetme imkânını hâlihazırda veren mevcut haklara sahip olduğunda, 

yatırım yapılan işletme üzerinde güce sahiptir. Güç, haklardan doğmaktadır. İlgili 

faaliyetleri yönetme imkânına hâlihazırda sahip bir yatırımcı işletme, yönetime ilişkin 

haklarını henüz kullanmamış olsa dahi, yatırım yaptığı işletme üzerinde güce 

sahiptir102.  

Getiriler tanımı: Yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisi 

dolayısıyla elde edeceği getiriler, yatırım yaptığı işletmenin performans sonuçlarına 

bağlı olarak değişkenlik gösterme potansiyeline sahip olduğunda; yatırımcı işletme, 

yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisi dolayısıyla değişken getirilere maruz kalmakta 

veya bu getirilerde hak sahibi olmaktadır. Yatırımcının getirileri sadece pozitif, sadece 

negatif veya bütün olarak pozitif ve negatif olabilir103. 

Güç ve getiriler arasındaki ilişki:Yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı 

işletme üzerinde kontrol sahibi olabilmesi için, yatırım yaptığı işletme üzerinde güce 

sahip olması ve yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere 

maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması yeterli değildir. Yatırımcı 

işletmenin, ayrıca, elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı 

işletme üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahip olması gerekir. Bu nedenle, karar 

alma haklarına sahip olan bir yatırımcının vekil mi, asil mi (hakkın asıl sahibi) 

olduğunu belirlemesi gerekir. Vekil olan bir yatırımcı kendisine devredilen karar 

verme haklarını kullandığında, yatırım yapılan işletmeyi kontrol etmemektedir104. 

  

                                                 
102 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
103 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
104 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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Oy hakları: Çoğu kez yatırımcı bir işletme, oy hakkı veya benzer haklar 

vasıtasıyla, ilgili faaliyetleri yönetebilme imkânına sahiptir. Bu kısımda yer alan 

gereklilikler  yatırım yapılan bir işletmenin ilgili faaliyetlerinin oy hakları vasıtasıyla 

yönetilmesi durumunda dikkate alınır. Yatırım yaptığı işletmenin oy haklarının 

yarısından çoğunu elinde bulunduran yatırımcı bir işletme i) ilgili faaliyetlerin, oy 

haklarının çoğunluğunu elinde bulunduranın oyu ile yönetilmesi veya ii) İlgili 

faaliyetleri yöneten yönetim organının üyelerinin çoğunluğunun, oy haklarının 

çoğunluğunu elinde bulunduranın oyu ile atanması durumlarda güce sahiptir105. 

Örnekler: Kontrol değerlendirmesi ile ilgili yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

Konsolidasyon esaslarında rastlanılan en sık yaratıcı muhasebe uygulamaları 

kontrol değerlendirilmesinde karşımıza çıkmaktadır. Yaratıcı muhasebe tekniğine 

başvuran işletmelerin en sık başvurduğu yöntem kontrol ettikleri zarar eden yatımlarını 

konsolidasyon dışında tutma yolunu gitmektir.  

Örnek 1: 

Bir işletme yatırım yaptığı işletmenin oy haklarının yarısından çoğunu elinde 

bulundurmakla birlikte yatırım yaptığı işletmede oy çokluğu ile şirket faaliyetlerini ve 

yönetim organını tayin ve yönetebilmektedir. 

Değerlendirme: Söz konusu yatırımcının diğer kontrol araçlarında bir aksi 

durum yok ise bu işletmeyi kontrol ettiği farz edilir. Aksi uygulama bir yaratıcı 

muhasebe örneğidir. 

Örnek 2: 

Bir işletme yatırım yaptığı işletmenin oy haklarının yarısından çoğunu elinde 

bulundurmaktadır ancak birlikte yatırım yaptığı işletmede bu oy çokluğu ile 

hâlihazırda şirket faaliyetlerini ve yönetim organını tayin ve yönetebilme kabiliyetine 

sahip değildir.  

Değerlendirme: Söz konusu yatırımcının bu işletmeyi tek başına kontrol 

etmediği farz edilir. Aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

                                                 
105 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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Örnek 3: 

Bir işletme yatırım yaptığı işletmenin oy haklarının yarısından çoğunu elinde 

bulundurmamaktadır ancak diğer ortaklarla yapılan sözleşmelere göre imtiyazlı 

hisselere sahiptir ve bu imtiyazlı hisseler ile birlikte şirket faaliyetlerini ve yönetim 

organını tayin ve yönetebilme kabiliyetine sahiptir.  

Değerlendirme: Söz konusu yatırımcının bu işletmeyi kontrol ettiği farz edilir. 

Aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

Örnek 4 

Bir yatırımcı işletme, yatırım yaptığı bir işletmenin oy haklarının yüzde 48’ini 

satın almıştır. Geriye kalan oy hakları binlerce pay sahibi tarafından elde 

bulundurulmakta, hiçbir pay sahibi oy haklarının yüzde 1’inden fazlasını bireysel 

olarak elinde bulundurmamaktadır. Pay sahiplerinden hiçbiri diğer pay sahiplerine 

danışma ya da birlikte karar alma yönünde bir anlaşma yapmamıştır. Yatırımcı işletme, 

edinmesi gereken oy oranını, diğer pay sahipliklerinin göreceli büyüklüklerini esas 

alarak değerlendirirken, payların yüzde 48’inin kendisine güç sağlamada yeterli 

olacağını tespit etmiştir106.  

Değerlendirme: Bu durumda yatırımcı işletme, kendi paylarının mutlak 

büyüklüğünü, diğer payların ise göreceli büyüklüğünü esas alarak, güce ilişkin başka 

herhangi bir kanıtı da göz önünde bulundurmaya ihtiyaç duymaksızın, güç kriterini 

karşılayacak derecede baskın bir oy oranına sahip olduğu sonucuna ulaşır. Aksi 

uygulama bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

  

                                                 
106 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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Örnek 5 

Yatırımcı A, yatırım yaptığı bir işletmenin oy haklarının yüzde 40’ını elinde 

bulundurmaktadır. Diğer on iki yatırımcının her biri ise, yatırım yapılan işletmenin oy 

haklarının yüzde 5’ine sahiptir. Yapılan bir anlaşma, yatırımcı A’ya, ilgili faaliyetleri 

yönetmekle sorumlu yönetimi atama, azletme ve yönetimin ücretini belirleme hakkı 

sağlamaktadır. Anlaşmayı değiştirmek için pay sahiplerinin üçte iki oy çokluğu 

gerekmektedir107.  

Değerlendirme: . Bu durumda yatırımcı A, kendi paylarının mutlak, diğer 

payların ise görece büyüklüklerinin, güç sağlayacak derecede hakka sahip olup 

olmadığı hususunda bir karara varmada tek başına yeterli olmadığını sonucuna varır. 

Diğer taraftan, yatırımcı A yönetimi atama, azletme ve yönetimin ücretini belirlemeye 

ilişkin sözleşmeye bağlı hakkının, yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olduğu 

sonucuna ulaşmada yeterli olduğuna karar verir. Yatırımcı A’nın bu hakkı 

kullanmamış olabileceği gerçeği veya bu hakkı kullanma ihtimali, güce sahip olup 

olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınmamalıdır. Aksi uygulama bir yaratıcı 

muhasebe örneğidir. 

Örnek 6 

Yatırımcı A, yatırım yaptığı bir işletmenin oy haklarının yüzde 45’ini elinde 

bulundurmaktadır. Başka iki yatırımcının her biri oy haklarının yüzde 26’sına sahiptir. 

Geriye kalan oy hakları ise, her biri yüzde 1’lik paya sahip başka üç yatırımcı 

tarafından paylaşılmıştır. Karar almayı etkileyen başka bir anlaşma 

bulunmamaktadır108.  

Değerlendirme: Bu durumda, yatırımcı A’nın oy haklarının mutlak ve diğer 

pay sahipliklerine kıyasla büyüklüğü yatırımcı A’nın güce sahip olmadığı sonucuna 

ulaşmada yeterlidir. Yatırımcı A’yı, yatırım yaptığı işletmenin ilgili faaliyetlerini 

yönetmekten alıkoyabilmek için sadece diğer iki yatırımcının ortak hareket etmeleri 

yeterlidir. Aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe örneğidir.  

                                                 
107 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 

108 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 



 

135 
 

3.5.2 Diğer Taraflarla Olan İlişkiler ve Kontrol/ Özel Amaçlı İşletmeler 

Kontrol değerlendirilirken, yatırımcı, diğer taraflarla olan ilişkilerinin yapısını 

ve diğer tarafların yatırımcı adına hareket edip etmediğini (yani, fiili olarak vekil olup 

olmadıklarını) dikkate alır. Diğer tarafların fiili olarak vekil gibi hareket edip 

etmediklerinin belirlenmesi yargı kullanmayı gerektirir. Bu yargı kullanılırken, 

ilişkinin yapısının yanı sıra, diğer tarafların birbirleriyle ve yatırımcıyla nasıl bir 

etkileşim içinde bulundukları da dikkate alınır. Bu tür bir ilişki, sözleşmeye bağlı bir 

anlaşma içermek zorunda değildir. Yatırımcının veya yatırımcının faaliyetlerini 

yöneten kişilerin, yatırımcı adına hareket etmesini sağlayacak şekilde diğer bir tarafı 

yönetme gücüne sahip olması durumunda, söz konusu taraf fiili olarak bir vekildir. Bu 

tür durumlarda, yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletme üzerinde kontrolünün 

bulunup bulunmadığını değerlendirirken, kendisininkilerle birlikte fiili vekilinin karar 

alma haklarını ve fiili vekili üzerinden dolaylı olarak maruz kaldığı veya hak sahibi 

olduğu getirileri de göz önünde bulundurur. Aşağıda yer alanlar, ilişkilerinin yapısı 

gereği yatırımcı işletme açısından fiili olarak vekil gibi hareket eden söz konusu diğer 

taraflara örnek teşkil etmektedir109.  

(a) Yatırımcı işletmenin ilişkili tarafları. 

(b) Yatırım yapılan işletmedeki payını, yatırımcıdan bir katkı veya kredi gibi 

alan taraf. 

(c) Yatırım yapılan işletmedeki paylarının satışını, devrini veya ipotek 

ettirilmesini, yatırımcı işletmenin önceden onayı olmaksızın 

gerçekleştirmemeyi kabul etmiş taraf. 

(d) Faaliyetlerini, yatırımcı işletmeden sağlanan ödenme önceliği düşük 

finansal destekler olmaksızın finanse edemeyen bir taraf. 

(e) Yönetim organı üyelerinin çoğunluğu veya kilit yönetici personeli, yatırımcı 

işletmeninki ile aynı olan yatırım yapılan bir işletme.  

(f) Yatırımcı ile yakın bir iş ilişkisi bulunan bir taraf 

  

                                                 
109 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

Bu uygulama için en tipik yaratıcı muhasebe örnekleri Enron skandalında 

ortaya çıkan “Özel Amaçlı İşletmeler”dir. Bu özel amaçlı işletmeler yöneticiler 

üzerinden kurulmuş olup Enron’un garantörlük verdiği şirketler idi. 

Örnek 1: 

Bir işletme yatırım yaptığı işletmenin oy haklarının 30%’nu elinde 

bulundurmaktadır ancak işletme genel müdürü olan kişi de aynı işletmede oy 

haklarının 25%’ne sahiptir ve iki tarafın oylarının toplamı ile çoğunluk sağlanıp bu oy 

çokluğu ile şirket faaliyetlerini ve yönetim organını tayin ve yönetebilmektedirler. 

Değerlendirme: Söz konusu yatırımcının diğer kontrol araçlarında bir aksi 

durum yok ise bu işletmeyi kontrol ettiği farz edilir. Aksi uygulama bir yaratıcı 

muhasebe örneğidir. 

Örnek 2: 

Bir işletme kilit yöneticileri aracılığı ile yatırım yaptığı işletmenin direkt olarak 

oy haklarına sahip değildir. Ancak kilit yöneticiler oy haklarının ve kontrol gücünün 

yarısından fazlasını ellerinde bulundurmakla birlikte bu yatırımı işletmenin 

menfaatleri doğrultusunda yönetmektedirler.  

Değerlendirme: Söz konusu yatırımcının bu işletmeyi kontrol ettiği farz edilir. 

Aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

3.5.3 Konsolidasyon Muhasebesi İşlemleri:  

Konsolide finansal tablolar hazırlanırken 110: 

i. Ana ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir, 

gider ve nakit akışlarına ait benzer kalemleri birleştirir.  

ii. Ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile her bir 

bağlı ortaklığın özkaynaklarından ana ortaklığın payına isabet eden tutarları 

netleştirir (elimine eder) 

                                                 
110 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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iii. Grup işletmeleri arasındaki işlemlerle ilgili özkaynak, gelir, gider ve nakit 

akışları ile grup içi varlık ve borçların tümünü elimine eder. 

Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Zarar eden işletmelerin finansal tablolarını konsolidasyon dışında tutma en sık 

rastlanılan örneklerden biridir.  

 Konsolidasyona tabi tutulan işletmelerin finansal tabloları önemlilik seviyesi ile 

dikkate alınırken işletmenin yapmış olduğu yatırımlardan ziyade yatırımın 

finansal büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Örnek olarak 242 numaralı yatırım 

hesabında 5,000 yatırımı görünen bir işletmenin sahip olduğu bu limited şirket 

yatırımı milyar TL faaliyet içeren bir yatırım olabilir. Bu durumda yatırımın 

finansallarının büyüklüğü yerine yapılan yatırım tutarı ile önemlilik 

değerlendirilmesi bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Grup şirketleri arasında eliminasyon yapılırken grup şirketlerinin birbirlerine 

yapmış oldukları satışlar eliminasyona tabi tutulmadan hasılat rakamını yüksek 

gösterilmesi yani grup faaliyet büyüklüğünün olduğundan büyük gösterilmesi bir 

yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

 Grup şirketleri arasında eliminasyon yapılırken grup şirketlerinin birbirlerine 

yapmış oldukları varlık satışlarından henüz satılmayan ürünlerle ilgili 

gerçekleşmemiş karlar elimine edilmelidir. Aksi uygulama bir yaratıcı muhasebe 

tekniği olarak değerlendirilir. 

3.5.4 Yeknesak Muhasebe Politikaları 

Konsolide finansal tablolara dâhil olan şirketlerden birinin finansal 

tablolarının, benzer işlemler ve benzer koşullardaki diğer olaylar için farklı muhasebe 

politikaları kullanılarak hazırlanmış olması durumunda; grubun muhasebe 

politikalarıyla uyum sağlayabilmek için, konsolide finansal tabloların hazırlanması 

sırasında gruba dâhil söz konusu işletmenin finansal tablolarında gerekli düzeltmeler 

yapılır.111 

  

                                                 
111 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Farklı yatırımlarda farklı muhasebe politikaları uygulamak en sık rastlanılan 

yaratıcı muhasebe tekniğidir. Bu durum bazen konsolide edilen işletmelerin 

muhasebe politikalarına hakim olamamaktan ve bazen de farklı şirketlerde faklı 

sonuçlar veren muhasebe uygulamaları ile kar maksimizasyonu sağlamak amaçlı 

yaratıcı muhasebe tekniğine başvurulur. 

3.5.5 Ölçme Dönemi ve Raporlama Tarihi  

Bir işletme, bağlı ortaklığının gelir ve giderlerini, bağlı ortaklık üzerinde 

kontrol sahibi olduğu tarihten kontrolü kaybettiği tarihe kadar konsolide finansal 

tablolara dâhil eder. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ana 

ortaklık ve bağlı ortaklık finansal tablolarının aynı raporlama tarihine sahip olması 

gerekmektedir 112. 

Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 İşletmelerin yatırımlarını kontrolü elinde bulundurduğu dönemlerde konsolide 

etmesi gerekirken kontrol etmediği dönemlerin konsolide edilmesi veya kontrol 

edilen dönemlerin konsolide edilmemesi ile daha iyimser finansal tablo sunumu 

yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir.  

 İşletmelerin yatırımlarını konsolide ettiği finansal tabloların aynı tarihli olması 

gerekirken daha kötü performans sergileyen yatırımların farklı dönemlerini 

konsolide etmek ile daha iyimser finansal tablo sunumu yaratıcı muhasebe tekniği 

olarak değerlendirilir.  

3.5.6 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 

İşletme, kâr veya zararı ve diğer kapsamlı gelirin her bir bileşenini, ana ortaklık 

hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara dağıtır. İşletme ayrıca, toplam 

kapsamlı geliri, ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara da dağıtır 

(bu durum, kontrol gücü olmayan paylarda ters bakiye ile sonuçlansa dahi).113 

  

                                                 
112 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 

113 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 İşletmelerin yatırımlarının faaliyetlerinden elde edilen karı veya zararı konsolide 

ederken kontrol gücü olmayan taraflara pay vermemek finansal faaliyetleri daha 

iyi göstermektedir ve bu uygulama yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

değerlendirilir.  

 İşletmelerin yatırımlarının faaliyetlerinden elde edilen özkaynakaları konsolide 

ederken kontrol gücü olmayan taraflara pay vermemek grubun özkaynaklarını 

daha iyi göstermektedir ve bu uygulama yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

değerlendirilir.  

3.5.7 Kontrolün Kaybı 

Ana ortaklık, bir bağlı ortaklığındaki kontrolünü kaybederse114: 

(a) Aşağıdakileri finansal durum tablosu dışı bırakır: 

(i)  Bağlı ortaklığın varlık (şerefiye dâhil) ve borçları, kontrolün 

kaybedildiği tarihteki defter değerleri üzerinden, ve 

(ii) Eski bağlı ortaklığının kontrol gücü olmayan paylarının kontrolün 

kaybedildiği tarihteki defter değerleri; 

(b)  Aşağıdakileri ise muhasebeleştirir: 

(i)  Varsa, kontrolün kaybı ile sonuçlanan işlem, olay ya da koşullardan elde 

edilen bedelin gerçeğe uygun değeri, 

(ii)  Kontrolün kaybı ile sonuçlanan işlem, olay ya da koşulların, bağlı 

ortaklık hisselerinin ortaklara ortak olmaları nedeniyle dağıtımını 

içermesi durumunda, bu dağıtım ve 

(iii) Eski bağlı ortaklıkta devam eden her türlü yatırım, kontrolün 

kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değerleri üzerinden. 

(c)  Oluşan farkları kazanç veya kayıp olarak ana ortaklığa ait kâr veya zararda 

muhasebeleştirir. 

  

                                                 
114 KGK, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, 2012, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_10.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2012), s.2-33. 
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Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Kontrol kaybı sonucu ilgili yatırım ile ilgili tüm finansal kalemlerin finansal 

tablolardan çıkarılması gerekir. Sık rastlanılan örnek olarak satın alma 

muhasebesi sonucu yatırımın finansal tablolarında gelmeyen ancak ana ortak 

seviyesinde muhasebeleştirilen şerefiye, maddi olmayan duran varlıklar ve maddi 

duran varlık gerçeğe uygun değer faklarının unutulması veya bilinçli olarak 

taşınmaya devam edilmesidir. Bu uygulama yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

değerlendirilir. 

 Yukarıda bahsedilen varlıların silinmemesi sonucu satış karının olduğundan 

yüksek gösterilmesi yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir.  

3.5.8 Kur Değişimi Etkileri  

Konsolidasyonda kur etkisi için uygulanması gereken genel uygulamalar aşağıdaki 

gibidir:115 

 Geçerli para birimi, raporlayan şirketin geçerli para birimi olmayan bağlı 

şirketlerin finansal tabloları kendi geçerli para birimlerine göre hazırlanır ve bu 

finansal tablolar konsolidasyon amaçlı olarak raporlayan şirketin geçerli para 

birimine çevrilir.  

 Geçerli para birimi, raporlayan şirketin geçerli para biriminden farklı olan bağlı 

ortaklıklarının bilanço kalemleri, raporlayan şirketin geçerli para birimine 

çevrilirken ilgili bilanço tarihindeki kurlarla; gelir ve giderler ile nakit akışları 

ise işlemlerin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur) veya ilgili dönemin 

ortalama kuruyla değerlenir. Bu çevrimden doğan karı/zarar, özkaynaklar altında 

oluşan “yabancı para çevrim farkları” hesabında yer alınır. 

 Yabancı operasyonların varlık ve yükümlülükleri, satın alımdan kaynaklanan 

şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri dahil olmak üzere, raporlama 

tarihindeki döviz kuru ile raporlayan şirketin geçerli para birimine çevrilir. 

                                                 
115 KGK, TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri, 2011, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS21.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-14. 
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 Yurtdışındaki işletmenin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun 

raporlayan işletmeninkiler ile birleştirilmesinde, grup içi bakiyelerin ve 

işlemlerin eliminasyonu gibi normal konsolidasyon işlemleri uygulanır.  

 Ancak, grup içi parasal bir aktif (ya da pasif), yabancı para dalgalanmalarının 

sonuçlarını konsolide finansal tablolarda göstermeden, ilgili grup içi borçla 

elimine edilemez. Dolayısıyla, raporlayan işletmenin konsolide finansal 

tablolarında bu tür kur farkları kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Geçerli para birimi her şirket hatta daha daraltılıp her bir operasyon için ayrı ayrı 

değerlendirilmelidir. Dönem sonlarında ise ana şirketin geçerli para birimine 

çevrilirler. Bu durumda bağlı şirketlerin geçerli para birimlerini ana şirket ile aynı 

tutmak bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Satın alma işlemi satın alınan sevide muhasebeleştirilir. Ancak dönem sonu 

yabancı işletmenin satın alma muhasebesinden kaynaklanan gerçeğe uygun değer 

farkları (varlık ve yükümlülükleri, satın alımdan kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe 

uygun değer düzeltmeleri dahil) satın alınan işletmenin varlık ve yükümlükleri 

gibi değerlendirilmelidir ve kur düzeltmeleri de buna göre yapılmalıdır. Aksi 

uygulama yaratıcı muhasebe uygulamasıdır.  

 Örnek: Ana ortak’ın (raporlayan) geçerli para birimi TL ve bağlı ortaklığın ise 

ABD Doları’dır. Bağlı ortaklık, ana ortağa 10 milyon ABD Doları (ABD Doları/ 

kuru 1.5 TL iken) borç vermiştir. Ancak dönem sonunda kur 2 TL olmuştur. Bu 

durumda ana ortak 5 milyon TL kur zararı yazmıştır ancak bağlı ortaklık geçerli 

para biriminden dolayı herhangi bir kur karı yazmamıştır. Dönem sonunda 

raporlama yaparken bağlı ortaklığın finansal tabloları TL’ye çevrilmiştir ve bu kur 

etkisi dolaylı olarak özkaynaklar altında yabancı para çevrim fakı olarak 

yazılmıştır. Konsolidasyon kapsamında grup içi eliminasyonlar yapılırken ana 

ortaklığa ait kur fakı zararı ve bağlı ortaklığa ait özkaynaklar altında 

muhasebeleştirilen yabancı para farkları karşılıklı silinmiştir.  

Değerlendirme: Bu eliminasyon yapılamaz çünkü kur riski ana ortaklık ve bağlı 

ortaklık için faklı durumdadır. Grup olarak bu kur farkı riski taşınmaya devam 

edilecektir. Sonuç. olarak böyle bir eliminasyon yaratıcı muhasebe uygulamasıdır.  
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3.6 Satın Alma Muhasebesi (Purchase/Acquisition Accounting) ve Şerefiye Hileleri 

Bir önceki kısımda konsolidasyon işlemlerinde yapılan yaratıcı muhasebe 

teknikleri anlatılmıştı. Bu kısımda ise yine konsolidasyon işlemlerinin bir parçası olan 

satın alma muhasebesi sırasında oluşabilecek yaratıcı muhasebe tekniklerine 

açıklanacak. Satın alma muhasebesi kendi başına ayrı standarda (TFRS 3 İşletme 

Birleşmeleri) dayandırıldığı ve muhasebeleştirilmesi sırasında kendine has kriterler 

taşıdığı için konsolidasyon işlemlerinden ayrı bir şekilde anlatıldı.  

3.6.1 İşletme Birleşmelerin Tanımlanması 

Bir işletme, bir işlemin veya başka bir olayın işletme birleşmesi olup 

olmadığını TFRS 3’te yer alan, edinilen varlıkların ve üstlenilen borçların bir işletme 

oluşturmasını gerektiren tanımı uygulayarak belirler. Eğer edinilen varlıklar bir 

işletme değil ise, raporlama yapan işletme bu işlemi veya başka bir olayı varlık edinimi 

olarak muhasebeleştirir. Bir işletme, girdilerden ve bu girdilere uygulanan ve çıktı 

yaratma kabiliyeti olan süreçlerden oluşur. İşletmeler genellikle çıktılara sahip 

olmasına rağmen, çıktılar bütün bir grubun işletme olarak tanımlanabilmesi için şart 

değildir. Bir işletmenin üç öğesi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:116 

 Girdi: Bir veya daha fazla süreç kendisine uygulandığında çıktı yaratan veya 

çıktı yaratma kabiliyeti olan her tür ekonomik kaynak.  

 Süreç: Bir girdiye veya girdilere uygulandığında çıktı yaratan veya yaratma 

kabiliyeti olan her tür sistem, standart, protokol, geleneksel uygulama veya 

kural 

 Çıktı: Girdilerin ve bu girdilere uygulanan süreçlerin, doğrudan yatırımcılara 

veya diğer sahiplere, üyelere veya katılımcılara kar payları, düşük maliyetler 

veya diğer ekonomik faydalar sağlayan veya sağlama kabiliyeti olan sonucu. 

  

                                                 
116 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Ayrı işletmelerin iş ortaklığı oluşturmak üzere bir araya geldikleri ve işletme devir 

alımını kapsamayan işletme birleşmelerini bu kapsamda değerlendirmek yani bu 

işlemin sonucunda bir şerefiye veya pazarlıklı satın alım kazancı çıkarmak yaratıcı 

muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

 İşletme tanımına uymayan bir varlığın veya varlık grubunun satın alınmasını 

işetme birleşmesi olarak değerlendirmek yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

değerlendirilir.: 

 Örnek 1: Raporlama yapan işletme elinde Enerji Bakanlığı’ndan elektrik 

üretim ya da santral ruhsatı almış bir şirketi satın almıştır. Ancak bu 

şirkette henüz bir faaliyet olmayıp sadece ruhsat mevcuttur. Bu durumda 

bu satın alınan şirket “işletme” tanımına uymamaktadır çünkü girdi, süreç 

ve çıktılar değerlendirildiğinde bir operasyon özelliği yoktur.  

Değerlendirme: Bu durumda bu şirketi işletme olarak değerlendirip satın 

alma muhasebesine tabi tutmak bir yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

değerlendirilir.  

 Örnek 2: Raporlama yapan işletme elinde maden arama ve çıkarma 

ruhsatı almış bir şirketi satın almıştır. Ancak bu şirkette henüz bir faaliyet 

olmayıp sadece ruhsat mevcuttur.  

Değerlendirme: Bu durumda bu satın alınan şirket “işletme” tanımına 

uymamaktadır çünkü girdi, süreç ve çıktılar değerlendirildiğinde bir 

operasyon özelliği yoktur. Sonuç olarak bu şirketi işletme olarak 

değerlendirip satın alma muhasebesine tabi tutmak bir yaratıcı muhasebe 

tekniği olarak değerlendirilir.  
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3.6.2 Edinen İşletmenin Ve Birleşme Tarihinin Belirlenmesi  

Bir işletme tüm işletme birleşmelerini satın alma yöntemini kullanarak 

muhasebeleştirir. Satın alma yönteminin uygulanması aşağıdakileri gerektirir117: 

a. edinen işletmenin belirlenmesi; 

b. birleşme tarihinin belirlenmesi (kontrolünü ele geçirdiği tarih);  

c. edinilen tanımlanabilir varlıkların, üstlenilen tanımlanabilir borçların ve 

kontrol gücü olmayan payların (azınlık paylarının) finansal tablolara  

yansıtılması ve ölçülmesi; ve 

d. şerefiye veya pazarlıklı satın alma sonucunda oluşabilecek kazancın 

muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi. 

a Kontrol tarihi (birleşme tarihi) 

Kontrol Tarihi: Edinen işletmenin, edinilen işletmenin kontrolünü ele 

geçirdiği tarih genellikle edinen işletmenin bedeli transfer ettiği, edinilen işletmenin 

varlıklarını edindiği ve borçlarını üstlendiği tarihtir (kapanış tarihi)118.  

Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

Örnek 1: Raporlama yapan işletme devletten 30 Aralık tarihinde ihale usulü 

ile bir faaliyet (şirket) satın almıştır. Aynı tarihte sözleşmeler imzalanmış ve teminat 

mektubu da yatırılmıştır. Ancak ihale sonucunun Rekabet Kurumu tarafından da 

onaylanması gerekmektedir ve rekabet kurumu bu imzalanan devir sözleşmesini iptal 

etme hakkına sahiptir.  

Değerlendirme: Bu durumda kontrol 31 Aralık tarihi itibari ile işletmeye 

geçmemiştir ve bu tarihte satın alma muhasebesi uygulamak yaratıcı muhasebe tekniği 

olarak değerlendirilir.  

  

                                                 
117 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 

118 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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Örnek 2: Raporlama yapan işletme devletten 30 Aralık tarihinde bir turizm 

işletmesi satın almıştır. Aynı tarihte sözleşmeler imzalanmıştır. Ancak bu devredilen 

turizm kompleksi için Turizm Bakanlığı’nın da imzası gerekmektedir ancak bu imza 

sadece sembolik özelliği olup devre etkisi yoktur.   

Değerlendirme: Bu durumda Turizm Bakanlığı’nın onayı sadece şekilse bir 

onay olarak kabul edilir ve satın alma işlemi gerçekleşmiş kabul edilir. Bu durumda 

kontrol 31 Aralık tarihi itibari ile işletmeye geçmiştir ve bu tarihte satın alma 

muhasebesi uygulamamak yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir.  

Örnek 3: Raporlama yapan işletme yıl içinde bir şirket satın almıştır. Aynı 

tarihte sözleşmeler imzalanmıştır. Ancak sözleşmeye göre satın alma bedelinin 

yarısının 6 ay içinde ödenmemesi durumunda satış işletmesi geçersiz sayılacaktır.  

Değerlendirme: Bu durumda satış bedelinin yarısının ödendiği tarihe kadar bu 

şirketin kontrolünün işletmeye geçmediği kabul edilir ve bu tarihte satın alma 

muhasebesi uygulamak yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

b Edinen işletme ve ters birleşme:  

Esas olarak özkaynak paylarının değişimine dayanan bir işletme birleşmesinde 

edinen işletme genellikle, kendi özkaynak paylarını ihraç eden işletmedir. Ancak, 

genelde “ters birleşme” diye bilinen bazı işletme birleşmelerinde ihraççı işletme, 

edinilen işletmedir. Özkaynak paylarının değişimine (birleşme-merger) dayanan 

işletme birleşmelerinde edinen işletmenin belirlenmesinde, söz konusu durumla ilgili 

ve aşağıdakileri de içeren diğer hususlar ve durumlar göz önünde bulundurulur: 119 

(a) işletme birleşmesi sonrası birleşmiş işletmedeki nispi oy hakları  

(b) birleşmiş işletmede, eğer diğer sahipler veya organize olmuş sahipler 

grubu önemli oy hakkına sahip değil ise, büyük bir azınlık oy hakkının varlığı  

(c) birleşmiş işletmenin idari organının yapısı  

(d) birleşmiş işletmenin kıdemli yönetici kadrosunun yapısı  

(e) özkaynak paylarının değişiminin şartları  

                                                 
119 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Edinen işletmenin belirlenmesi sonucunda edinen işletme faaliyetlerine devam 

ediyor olarak kabul edilir ve edinilen işletmenin varlıkları satın alma 

muhasebesiyle devir alınır. Bu durumda özkaynak paylarının değişimine (merger) 

dayanan işletme birleşmelerinde sadece şekilsel olarak yasal kayıtlardaki devir 

işleminin satın alma muhasebesinde baz olarak kabul edilmesi tamamen farklı 

sonuçlar yaratır.  

 Örnek olarak A ve B işletmeleri, özkaynak paylarının değişimine (merger) 

dayanan işletme birleşmeleri yoluyla A’nın altında birleşmektedirler. Ancak 

yukarıdaki kriterler değerlendirildiğinde nispi oy hakları, kilit yönetimdeki 

görevleri, faaliyetleri yönetme oranları, faaliyetlerin büyüklüğü dikkate 

alındığında B’nin sahiplerinin daha etkin olduğu görülmektedir.  Bu durumda 

yasal kayıtlarda A faaliyetlerine devam ediyor olsa da edinen işletme B’dir. Satın 

alma muhasebesine edinen işletmenin A olduğu varsayımı ile devam etmek 

tamamen farklı bir sonuca yol açar ve sonuç olarak yaratıcı muhasebe tekniği 

olarak değerlendirilir. 

3.6.3 Ölçme Dönemi 

Birleşmenin gerçekleştiği raporlama döneminin sonunda işletme birleşmesinin 

ilk muhasebeleştirilmesi tamamlanmamış ise, edinen işletme, muhasebeleştirilmesi 

tamamlanmamış kalemler için finansal tablolarında geçici tutarlar raporlar. Ölçme 

dönemi içerisinde edinen işletme, birleşme tarihinde muhasebeleştirilmiş geçici 

tutarları, birleşme tarihinde geçerli olan ve eğer biliniyor olsa idi bu tarih itibariyle 

muhasebeleştirilmiş tutarların ölçümünü etkileyebilecek gerçeklere ve durumlara 

ilişkin elde edilmiş yeni bilgileri yansıtacak şekilde geriye dönük olarak düzeltir. 

Ancak ölçme dönemi, birleşme tarihinden başlamak üzere bir yılı aşamaz. Ölçme 

dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen işletmenin işletme birleşmesinde 

muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. 120 

 

  

                                                 
120 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Ölçme dönemi iletmenin gerekli bilgileri temin ettiği zamanda sonra erer ancak 

süresi 12 ayı geçemez. Ölçme döneminde geçici muhasebeleştirilme o andaki en 

güvenilir verilerle yapılmalıdır.  

 Örnek: A işletmesi ekim ayı itibari ile B şirketini satın almıştır ve 31 Aralık tarihli 

finansal tablolarında bu satın alma işlemini geçici olarak yansıtacak ve bu şirketi 

konsolide edecektir. Ancak A’nın yönetimi, ölçme dönemi içerisinde yer aldıkları 

için geçici muhasebeleştirme yoluna gitmiştir ve B’nin TFRS’ye göre hazırlanmış 

finansal tabloları üzerinden satın alma işlemini muhasebeleştirmişlerdir  

Değerlendirme: Satın alma dönemi içerisinde de olunsa satın alınan şirketin (B) 

TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolarına TFRS 3 etkileri yansıtılmalıdır 

yani gerçeğe uygun değer etkileri yansıtılmalıdır. TFRS 3 kapsamında 31 Aralık 

tarihinde elde olunan verilere göre gerçeğe uygun değer etkileri yansıtılmamış 

satın alma muhasebesi yanlıştır ve sonuç olarak yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

değerlendirilir. 

3.6.4 Muhasebeleştirme ve Ölçme İlkesi 

Birleşme tarihi itibariyle edinen işletme, şerefiyeden ayrı olarak, edinilen 

işletmenin edinilen tanımlanabilir varlıklarını, üstlenilen tanımlanabilir borçlarını ve 

kontrol gücü olmayan paylarını (azınlık paylarını) muhasebeleştirir. Edinen işletme, 

edinilen tanımlanabilir varlıkları ve üstlendiği tanımlanabilir borçları birleşme 

tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile ölçer121.  

  

                                                 
121 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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a. Şerefiyenin veya pazarlıklı satın almadan kaynaklanan karın 

muhasebeleştirilmesi ve ölçümü:  

Edinen işletme, şerefiyeyi birleşme tarihi itibariyle aşağıda yer alan (a)’nın (b)’den fazlası 

şeklinde ölçerek muhasebeleştirir122:  

(a) aşağıdakilerin toplamı: 

(i) Birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümü gerektiren 

transfer edilmiş bedeli, 

(ii) Edinilen işletmedeki azınlık payı (kontrol gücü sağlamayan pay) tutarı; ve  

(iii) Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin 

daha önceden elde tuttuğu edinilen işletmedeki özkaynak payının birleşme 

tarihindeki gerçeğe uygun değeri. 

(b) TFRS 3’e uygun olarak ölçülmüş, edinilen tanımlanabilir varlıkların ve 

üstlenilen tanımlanabilir borçların birleşme tarihindeki net tutarları. Örnek 

aşağıdaki gibidir. 

Tablo 37: Şerefiye/Pazarlıklı Satın Alım Kazancı Hesaplama Tablosu 

Satın alma maliyeti 1.620 
Toplam net tanımlanabilir varlıkların gerçeğe uygun değeri (%100) (6.990) 
İşletme birleşmesi öncesinde sahip olunan net tanımlanabilir varlıkların 
gerçeğe uygun değeri (%46) 3.215

Pazarlıklı satın alım kazancı (negatif şerefiye) (*) (2.155)

Bu tabloda görülen formülün her aşaması yaratıcı muhasebe riskine açıktır. 

Devam eden başlıklarda bu süreçlerdeki potansiyel hileler anlatılmıştır.  

b. Transfer edilen bedel:  

Bir işletme birleşmesinde transfer edilen bedel gerçeğe uygun değer ile ölçülür. 

Edinen işletme, koşullu bedelin birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerini, edinilen 

işletme karşılığında transfer edilen bedelin bir parçası olarak muhasebeleştirir123. 

                                                 
122 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 

123 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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Transfer edilen bedel ile ilgili örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

Örnek: A işletmesi ile B şirketini satın almıştır ve 31 Aralık tarihli finansal 

tablolarında bu satın alma işlemini geçici olarak yansıtacak ve bu şirketi konsolide 

edecektir. Satın alma bedeli 50 milyon TL ve gelecek 3 yılın dönem karının %15’dir. 

Buna göre aşağıdaki yaratıcı muhasebe teknikleri karşımıza çıkmaktadırlar.  

 Satın alma bedeli olarak 50 milyon TL alınmış ve yüzde 15 şartlara bağlı olduğu 

için ve bugün itibari ile belirsiz olduğu için bedel olarak hesaba katılmamıştır.  

Değerlendirme: IFRS3’e göre koşullu yükümlülükler de gerçeğe uygun değerleri 

ile finansal tablolara yansıtılmalıdır. Koşullu %15 satın alma bedelinin gerçeğe 

uygun değer ile yansıtılmadığı finansal tablolardaki satın alma muhasebesi 

yanlıştır ve sonuç olarak yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

 İşletme satın alınan B şirketi için yatırım planları hazırlamış ve 1 Ocaktan itibaren 

bunları uygulamaya koyacaktır. Ancak %15’in gerçeğe uygun değeri 

hesaplanırken devir sırasındaki faaliyet sonuçları ile ölçüm yapılmıştır.  

Değerlendirme: A işletmesi önümüzdeki 3 yılın karı üzerinden satın alma bedeli 

ödeyeceği için mevcut planlarını da hesaba katmalıdır çünkü önümüzdeki 3 yılın 

karına bu planların uygulaması direkt olarak yansıtılacaktır. Koşullu %15 satın 

alma bedelinin güncel veriler göz önünde bulundurularak gerçeğe uygun değer ile 

yansıtılmadığı finansal tablolardaki satın alma muhasebesi yanlıştır ve sonuç 

olarak yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

 A işletmesi önümüzdeki 3 yılın karı üzerinden satın alma bedeli ödeyeceği için 

mevcut planlarını da hesaba katarak güvenilir bir veri sağlamalıdır. Bu planlar ve 

kar projeksiyonlarında gizlenen her bilgi ve ya manipüle edilen her rakam satın 

alma muhasebesi hatalı sonuç vermesine sebebiyet verir ve sonuç olarak yaratıcı 

muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 
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c. Maddi olmayan duran varlıkların ölçümü 

Edinen işletme, bir işletme birleşmesinde edindiği tanımlanabilir maddi 

olmayan duran varlıkları şerefiyeden ayrı olarak muhasebeleştirir. Bir maddi olmayan 

duran varlık, ayrılabilirlik ölçütünü ya da sözleşmeye dayalı olma/yasallık ölçütünü 

sağlaması durumunda tanımlanabilirdir. Sözleşmeye dayalı olma/yasallık ölçütünü 

karşılayan bir maddi olmayan duran varlık transfer edilebilir ya da edinilen işletmeden 

veya diğer haklar ve yükümlülüklerden ayrılabilir olmasa dahi tanımlanabilirdir. 

Edinilen işletmeden veya birleşmiş işletmeden tek başına ayrılamayan bir maddi 

olmayan duran varlık ilgili bir sözleşmenin, tanımlanabilir varlık veya borç ile birlikte 

ayrılabiliyor olması durumunda, ayrılabilirlik ölçütünü karşılar. 124 

Satın alma bedelinin dağıtımında (purchase-price allocation) en komplike konu 

maddi olmayan duran varlıkların hesaplanmasıdır. TMS 38 kapsamında maddi 

olmayan duran varlıklar olarak tanımlanmayan müşteri ilişkileri, patent, bedelsiz 

olarak devralanmış lisans gibi bir çok maddi olmayan duran varlık tanımlanabilir 

kriterlerini sağlayıp net varlık hesaplamasında gerçeğe uygun değerleri 

muhasebeleştirilir. Bu durumda yaratıcı muhasebe tekniğine en açık konu maddi 

olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun değer tespitleridir. 

Maddi olmayan ile ilgili örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Gerçeğe uygun değerler uzman kişiler tarafından değerlendirilmelidir. Bu 

değerlemeler içsel olarak da yapılabileceği gibi en sağlıklı yöntem olarak lisans 

sahibi ve tecrübeli uzman bağımsız bir değerleme kuruluşuna yada değerleme 

uzmanını yaptırılmalıdır.  

 Bu değerlemeler genellikle ilgili maddi olmayan duran varlığın mevcut emsal 

piyasa fiyatı veya gelecekte şirkete katacağı artı değerlerin net bugünkü değerleri 

üzerinden hesaplanmaktadır.  

  

                                                 
124 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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 Emsal piyasa fiyatı baz alınan değerleme çalışmalarında baz alınan örneklerin 

mevcut değerlemesi yapılan maddi olmayan duran varlık ile benzerlikleri veya 

emsal sayısı manipülasyona açık konulardır.  

Örnek: Bir liman lisans  değeri hesaplanan bir liman için emsal alınan aynı 

kapasiteye sahip emsal limanın iletme süresi 10 yıl daha fazla ise bu lisans süresini 

hesaba katmamak ya da faklı kapasiteye sahipler ise bu farklı kapasiteleri hesaba 

katmamak ya da yanlış hesaba katmak bir yaratıcı muhasebe tekniği olarak 

değerlendirilir.  

 Gelecekteki katma değer üzerinden yapılan değerleme çalışmalarında ise 

sorgulanacak alan olarak projeksiyonlar çıkar. Bu projeksiyonlarda aşağıdakilerin 

gerçeğe uygunluğu ve güvenirliliği sorgulanır ve her aşaması ayrıca bir yaratıcı 

muhasebe alanı olarak ortaya çıkar: 

 Gelir projeksiyonu 

 Maliyet projeksiyonu 

 Yatırım projeksiyonu  

 Finansman ihtiyacı projeksiyonu  

 Kullanılan iskonto oranlarının şirketi yansıtması: İskonto ile ilgili 

örneklere maddi duran varlıklar ile ilgili kısımda değinildiği için burada 

ayrıca değinilmeyecektir  

3.6.5 Pazarlıklı Satın Alım Kazancı (Negatif Şerefiye)  

Bazen, edinen işletme, pazarlıklı bir satın alım yapar, bu durum, (b)’deki 

tutarın (a)’da belirtilen tutarların toplamını geçtiği bir işletme birleşmesidir. Eğer söz 

konusu fazla tutar, aşağıdaki kriterleri uygulandıktan sonra da kalıyorsa edinen işletme 

sonuç olarak ortaya çıkan kazancı birleşme tarihinde kar veya zararda 

muhasebeleştirir. Söz konusu kazanç, edinen işletmeye atfedilir. 125 

  

                                                 
125 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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Pazarlıklı bir satın alımda kazancı muhasebeleştirmeden önce, edinen işletme, 

edindiği varlıkları ve üstlendiği borçları doğru bir şekilde belirleyip belirlemediğini 

yeniden değerlendirir ve bu değerlendirme sırasında belirlediği ek varlık veya borçları 

da muhasebeleştirir. Daha sonra edinen işletme, bu standardın birleşme tarihi itibariyle 

muhasebeleştirilmesini gerektirdiği aşağıdakilerin tümünün tutarlarını ölçmede 

kullanılan işlemleri gözden geçirir:126   

(a) edinilen tanımlanabilir varlıklar ve üstlenilen tanımlanabilir borçlar; 

(b) varsa, edinilen işletmedeki kontrol gücü olmayan paylar (azınlık payları); 

(c) aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde, edinen işletmenin 

daha önceden elde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payı; ve 

(d) transfer edilen bedel. 

 Gözden geçirmenin amacı, ölçümlerin, birleşme tarihi itibariyle mevcut tüm 

bilgileri uygun bir şekilde yansıttığından, emin olmaktır.  

Pazarlıklı satın alımlar ile ilgili örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Normal şartlar altında bir işletme satın alınırken satın alma muhasebesi şerefiye 

ile sonuçlanır ancak bazı durumlarda tam tersine satıcı taraf şirketini rayiç 

değerinin altına bir fiyat ile satmak durumunda olabilir. Bu durumda satıcının zor 

durumda olduğu, satmaya zorlandığı düşünülebilir. Ancak bu durumların 

olmadığı durumlarda edinen işletme yaptığı değer tespit çalışmalarını yeniden 

gözden geçirmek durumundadır.  

 Finansal tabloların açıklamalar kısmında da bu alımın neden karla sonuçlandığı 

açıklanmak durumundadır. Satan tarafın ticari sırlarını deşifre etmeyecek şeklide 

açıklamalar yapılmalıdır aksi durumda yaratıcı muhasebe şüphesi ortaya 

çıkacaktır.  

 Karla sonuçlanan durumlarda hesaba katılmayan yükümlülük varlığı veya gerçeğe 

uygun değer çalışmalarına şüpheli olarak yaklaşmak gerekir ve özellikle buralarda 

yaratıcı muhasebe şüphesi göz ardı edilmemelidir.  

  

                                                 
126 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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3.6.6 Aşamalı Olarak Gerçekleşen İşletme Birleşmesi 

Bazen edinen işletme, birleşme tarihinin hemen öncesinde özkaynak payına 

sahip olduğu bir edinilen işletmenin kontrolünü ele geçirebilir. Aşamalı olarak 

gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletme, daha önceden elinde 

bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki gerçeğe 

uygun değeri ile yeniden ölçer ve sonuç olarak ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp 

varsa bunu da kâr veya zararda ya da uygun görülürse diğer kapsamlı gelir içerisinde 

muhasebeleştirir.127 

Aşamalı satın alımlar ile ilgili örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmelerinde gerçeğe uygun değere 

getirilen net varlıklar daha evvel sahip olunan özkaynak payına düşen orana da 

atfedilmelidir. Daha evvel sahip olunan özkaynak payına düşen oran yerine tüm 

değerin yeni satın alma etkisi olarak değerlendirmek bir yaratıcı muhasebe 

tekniğidir.  

 Aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmelerinde gerçeğe uygun değere 

getirilen net varlıklar daha evvel sahip olunan özkaynak payına düşen orana da 

atfedilirken sonuç olarak zarar çıkan durumlar ortaya çıkabilir. Zararla sonuçlanan 

bu durumlar daha evvel değer düşüklüğü olduğu varsayımını gündeme getirir. 

Daha evvel yapılmış değer düşüklüğü çalışmalarını yeniden gözden geçirmek 

gerekebilir.  

3.6.7 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  

Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi için IFRS 

uygulamaları alternatif metotlara izin vermekle birlikte Türkiye uygulamasında KGK 

yayımladığı ilke kararı ile hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemini tek 

yöntem olarak benimsemiştir. kullanılır. Bu yönteme göre finansal tablolarda 

şerefiyeye yer verilmemelidir. Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi etkisi 

özkaynaklar altında denkleştirici bir hesap olarak “Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya 

İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi” hesabında kaydedilmedir. Ortak kontrolün 

oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal 

                                                 
127 KGK, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 2011, (Çevrimiçi) http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_3.pdf 
(Erişim Tarihi: 03.10.2011), s.1-35. 
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tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından 

itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerekmektedir128.  

Bu uygulama hem şirket alımları (Acquisition) hem de legal birleşmeleri 

(merger) kapsamaktadır. 

Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ilgili örnekler 

ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of 

interest) yöntemi ile muhasebeleştirilmesi dolayısıyla finansal tablolarda 

şerefiyeye yer verilmemelidir, aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu  

raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tablolar 

düzeltilmeli ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren 

karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır. Sadece işlemin gerçekleştiği döneme ilgili 

yansıtmaları yapmak ve finansal tabloların karşılaştırma dönemlerine ilgili etkileri 

yansıtmamak bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.  

 Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin finansal tablolara yansıtılmasında ana 

ortaklık açısından bakılması uygun olacağından geçmiş dönemler TMS’ye göre 

finansal tablo düzenleniyormuş gibi finansal tablolar birleşme muhasebesi dahil 

TMS hükümlerine göre yeniden düzenlenmelidir ve aksi durum bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir. 

 Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi nedeniyle oluşacak muhtemel aktif – pasif 

uyumsuzluğunu gidermek amacıyla özkaynaklar altında denkleştirici bir hesap 

olarak “Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin 

Etkisi” hesabı kullanılmalıdır. Dolayısıyla aktif-pasif uyumsuzluğunda ortaya 

çıkacak pozitif veya negatif farkları şerefiye, kar veya zarar veya geçmiş yıllar 

karları veya zararları içerisinde göstermek bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

  

                                                 
128 KGK, Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına Yönelik İlke Kararı, 2013, (Çevrimiçi) 
http:// http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS_Ilke_Kararlari/Ilke_Karari_2.pdf (Erişim Tarihi: 
03.10.2014), s.1-2. 
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 Örnek uygulama: A şirketi ortak kontrole tabi olduğu B şirketini yıl içinde piyasa 

fiyatı baz alınarak devralmıştır. B şirketinin Ödenmiş Sermayesi 5 TL, 

özkaynakları 40 TL  ve alım bedeli ise 300 TL’dir.  İşlem öncesi ve sonrası A’nın 

konsolide finansalları aşağıdaki gibi olmuştur. 

Tablo 38: Örnek Uygulama: Ortak Kontrole Tabi İşlemler Yolu ile Birleşme Hesaplaması 

 A B  A Konsolide

Net Varlık-Yükümlülük 245 40 -15
   

Ödenmiş sermaye 220 5 220
Geçmiş yıl karları 50 25 75
Dönem karı -25 10 -15
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya 
İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -- -- -295

Toplam Özkaynaklar 245 40 -15

 B şirketi A şirketine TMS’ye göre hazırlanmış mali tabloları ile konsolide 

edileceği için geçmiş yıl karları ve dönem karı konsolidasyon ilkeleri 

kapsamında A şirketinin finansal verilerine eklenmiştir. 

 Raporlayan şirket A olduğu için ödenmiş sermaye A şirketinin ödenmiş 

sermayesi olup 220 TL’dir. 

 A şirketi 5 TL ödenmiş sermayeli B şirketini 300 TL’ye aldığı için bireysel 

finansal tablolarında varlıklar içerisinde 300 TL yatırım göstermiştir. Ancak bu 

bedeli ya mevcut bir varlığın çıkışı ya da yeni bir yükümlülük edinme yolu 

ödeyeceği için bireysel net varlık-yükümlülük değeri değişmemiştir.  

 Konsolidasyon işlemleri sırasında sermaye (B:5 TL)-iştirak (A:300TL) 

eliminasyonu sırasında 295 TL aktif pasif farkı çıkmış ve bu değer de Ortak 

Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi” 

hesabında negatif olarak kaydedilmiş ve A’nın konsolide özkaynakları ve net 

varlık-yükümlülük değeri -15TL olmuştur. Aksi durum bir yaratıcı muhasebe 

uygulamasıdır.  
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3.7 Kiralama İşlemleri 

3.7.1 Finansal Kiralama-Faaliyet Kiralaması Ayırımı 

Kiralama: Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya 

ödeme planı karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya 

devrettiği sözleşmedir129. 

 Finansal kiralama: Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan 

her türlü risk ve yararların devredildiği sözleşmedir. Sözleşme süresi 

sonunda, mülkiyet devrediledebilir veya devredilmeyedebilir. 

 Faaliyet kiralaması: Finansal kiralama dışındaki kiralamadır 

Bir kiralamanın finansal kiralama mı yoksa faaliyet kiralaması mı olduğunun 

tespitinde, sözleşmenin şeklinden ziyade işlemin özü esas alınır. Aşağıda yer alan 

kriterlerin birlikte ya da tek başlarına var oldukları kiralama işlemleri finansal kiralama 

olarak kabul edilir130: 

 Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda 

veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi; 

 Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım tarihinde oluşması 

beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bir bedelle satın alma 

opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle kiracı 

tarafından bu opsiyonun kullanılacağının beklenmesi; 

 Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın 

ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması; 

 Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması; ve 

 Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece kiracı 

tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması.  

                                                 
129 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 

130 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 
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Aşağıda yer alan kriterlerin birlikte veya tek başlarına var oldukları durumlar, 

yine ilgili kiralama işleminin finansal kiralama olarak nitelendirilmesi sonucunu 

doğurur131: 

 Kiracının kiralama işlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin fesih 

işleminden kaynaklanan zararlarının kiracı tarafından karşılanması; 

 Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerindeki değişmelerden kaynaklanan kazanç ya 

da kayıpların kiracıya ait olması (örneğin kiralama süresi sonundaki satış 

gelirlerinin tamamına eşit bir kira indirimi şeklinde); 

 Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir bedelle bir dönem daha kiralamayı 

sürdürme hakkının bulunması. 

Kiralama ile ilgili örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Kiralayan ve kiracı açısından kiralamalarının yapıldığı anda hangi kiralama 

kriterlerine girdiğinin testinin yapılmaması ilk karşımıza çıkan yaratıcı muhasebe 

tekniğidir. Bu testin yapılmaması temel olarak iki çekinceden kaynaklanmaktadır  

 Kiralama testinin zaman ve parasal maliyeti: Testi uygulayan yönetim 

gerçeğe uygun değer ölçümü için bağımsız değerleme kuruluşlarından ek 

hizmet almak zorunda kalabilir ve işletmeye ek maliyet yaratır. 

 Finansal kiralama zaman maliyeti: Testi uygulamak, ilgili muhasebe 

kayıtlarını uygun hale getirmek, ilk ölçüm sonrası muhasebe açısından 

kayıtların takibinin devam etmesi gerektiği için testi uygulayanlar 

açsısından ek zaman harcanacak bir alan olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda 

veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmemesi durumunda finansal 

kiralama için gerekli olan diğer testleri gerçekleştirmemek yaratıcı muhasebe 

tekniği olarak değerlendirilmelidir. 

 Kiralamaya konu varlığın gerçeğe uygun değerinin ölçümü sırasında uygun 

olmayan değerleme yöntemi kullanmak, konusunda vakıf olmayan değerleme 

uzmanlarından hizmet almak ve gerçeğe uygun değerleri olduğundan farklı 

göstermek yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

                                                 
131 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 
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 Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın 

ekonomik ömrünün ölçümümün yanlış değerlendirilmesi yaratıcı muhasebe 

tekniği olarak değerlendirilir.  

 Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin yanlış ölçülmesi yaratıcı 

muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. Bu teknikte aşağıdaki teknikler karşımıza 

çıkmaktadır: 

 Kiralama süresinin yanlış değerlendirilmesi, 

 Gelecek dönemlere ait kiraların ve kira artışlarının yanlış ölçülmesi 

 İskonto oranının yanlış kullanılması (iskonto oranı ile ilgili teknikler 

için bakınız 3.1.2) 

 Fesih, hakkı, kira uzatma hakkı ve diğer özel durumların değerlendirme 

kapsamına alınmaması yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

 Arazi ve arsaların faydalı ömürleri sonsuz olduğu için faydalı ömür kriteri 

aranmaz ancak diğer kriterlerin varlığı arazi ve arsaların muhasebeleştirilmesi için 

yeter kriterlerdir. Arazi ve arsaların faydalı ömürleri üzerinden hareket ederek 

diğer kriterleri dikkate almamak bir yaratıcı muhasebe örneğidir. 

3.7.2 Finansal Kiralama Muhasebeleştirmesi 

Kiralama süresinin başlangıcında, kiracılar, finansal kiralama işlemini, 

kiralama sözleşmesinin başı itibariyle tespit edilmiş, gerçeğe uygun değer ya da asgari 

kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden bilançolarında varlık ve 

borç olarak muhasebeleştirir. Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin 

hesaplanmasında kullanılacak iskonto oranı; tespit edilebiliyorsa kiralama işleminde 

zımnen yer alan faiz oranı, bunun tespit edilememesi durumunda ise, kiracının ek 

borçlanma faiz oranıdır. Kiracının her çeşit başlangıç doğrudan maliyetleri, varlık 

olarak muhasebeleştirilen tutara eklenir132. 

  

                                                 
132 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 
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Asgari kira ödemeleri; finansman giderleri ve mevcut yükümlülüklerdeki 

azalma (borç anapara ödemesi) olarak ayrıştırılır. Finansman giderleri, kalan borç 

tutarlarına sabit bir faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde kiralama süresi 

boyunca her bir döneme dağıtılır.133  

Finansal kiralama işlemi, her bir hesap dönemi itibariyle ilgili finansman 

giderlerinin dikkate alınması yanında, amortismana tabi varlıklara ilişkin amortisman 

giderlerini de ortaya çıkarır. Eğer, kiralama süresi sonunda kiracının kiralama konusu 

varlığın mülkiyetini edineceğine ilişkin tam bir kesinlik bulunmamakta ise, ilgili 

varlık, kiralama süresi ve yararlı ömründen kısa olanı itibariyle tamamen itfa edilir. 

Bir işletme, kiralanan varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının tespiti için 

“TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardını uygular134. 

Kiralama ile ilgili örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 İşletmeler gerçeğe uygun değer ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değerinden düşük olanı üzerinden bilançolarında varlık ve borç olarak 

muhasebeleştirmek durumunda olup bilançolarını daha iyi göstermek amacıyla 

yüksek olan tutar üzerinden muhasebeleştirme yaptıkları durumlar yaratıcı 

muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

 Amortisman süresini faydalı ömür ve kiralama süresinin düşük olanı üzerinden 

yapmak gerekmekle birlikte yüksek olan üzerinden amortisman ayırıp finansal 

tablolarının daha iyi göstermek muhasebeleştirme yaptıkları durumlar yaratıcı 

muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

 Kiralama işlemine tabi varlıklarda ilke muhasebeleştirme sonrası değer düşüklüğü 

testi uygulamamak yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

  

                                                 
133 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 

134 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 
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3.7.3 Satış ve Geri Kiralama İşlemleri (Sale and Leaseback) 

Bir satış ve geri kiralama işlemi, bir varlığın satışını ve yine aynı varlığın geri 

kiralanmasını içerir. Kira ödemeleri ve satış fiyatı, bunlar bir bütün olarak müzakere 

edildiğinden, genellikle birbirlerine bağımlıdır. Bir satış ve geri kiralama işleminin 

muhasebeleştirme yöntemi, ilgili kiralama işleminin çeşidine bağlıdır135.  

Geri kiralama işleminin bir finansal kiralaması olduğu durumlar: 

Geri kiralama işlemi bir finansal kiralama ise, yapılmış olan işlem, kiralanan 

varlık işlemin teminatı olmak üzere, kiraya verenin kiracıya finansman sağladığı bir 

araçtır. Bu nedenle, ilgili varlığın defter değerini aşan satış gelirlerinin gelir olarak 

görülmesi doğru değildir. Bu türden fazla tutarlar ertelenir ve kiralama süresi boyunca 

itfa edilir136. 

Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Sat geri kiralama işleminin finansal kiralaması olduğu durumlarda en sık 

karşılaşılan yaratıcı muhasebe tekniği tüm satış karını işlemin gerçekleştiği anda 

gelir olarak yazmaktır. 

 Kiralama işlemine tabi varlıklarda ilke muhasebeleştirme sonrası değer düşüklüğü 

testi uygulamamak yaratıcı muhasebe tekniği olarak değerlendirilir. 

Geri kiralama işleminin bir faaliyet kiralaması olduğu durumlar: 

Bir satış ve geri kiralama işleminin faaliyet kiralaması ile sonuçlanması ve ilgili 

işlemin gerçeğe uygun değer üzerinden gerçekleştiğinin açık olması durumunda, her 

türlü kâr veya zarar hemen muhasebeleştirilir. Satış fiyatının gerçeğe uygun değerin 

altında olması durumunda, piyasa fiyatının altında yapılacak kira ödemeleri 

dolayısıyla karşılanacak zararlar hariç, ki bu durumda bunlar ertelenir ve ilgili varlığın 

tahmini kullanım süresince kira ödemeleriyle orantılı olarak itfa edilir, diğer her türlü 

kâr ve zarar hemen muhasebeleştirilir. Satış fiyatının gerçeğe uygun değerin üzerinde 

                                                 
135 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 

136 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 
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olması durumunda, gerçeğe uygun değeri aşan kısım ertelenir ve ilgili varlığın 

beklenen kullanım süresi boyunca itfa edilir137. 

Geri kiralama işlemi faaliyet kiralaması ve ilgili kira ödemeleri ile satış fiyatları 

gerçeğe uygun değerde ise, normal bir satış işlemi söz konusudur ve her türlü kâr ya 

da zarar hemen muhasebeleştirilir. Faaliyet kiralamaları açısından, satış ve geri 

kiralama işleminin meydana geldiği tarihteki gerçeğe uygun değerin defter değerinden 

düşük olması durumunda, defter değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark hemen 

muhasebeleştirilir138. 

Örnekler ve yaratıcı muhasebe uygulamaları: 

 Sat geri kiralama işleminin faaliyet kiralaması olduğu durumlarda en sık 

karşılaşılan yaratıcı muhasebe tekniği gerçeğe uygun değerden yapılan satışlardan 

doğacak zararların işlemin gerçekleştiği anda gider olarak yazılmayıp gelecek 

dönemlere aktarılmasıdır.  

 Satış fiyatı ile gerçeğe uygun değer arasındaki farklar mevcut ise satış fiyatı ile 

gerçeğe uygun değer arasındaki olumlu ve olumsuz farklar sözleşme süresince 

doğrusal olarak gelir veya gider yazılmak üzere ötelenir aksi durum bir yaratıcı 

muhasebe tekniğidir.  

 İşleminin meydana geldiği tarihteki gerçeğe uygun değerin defter değerinden 

farklı olması durumunda, defter değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark 

hemen muhasebeleştirilir ve aksi durum bir yaratıcı muhasebe tekniğidir.   

  

                                                 
137 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 

138 KGK, TMS17 Kiralama İşlemleri, 2013, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2013/TMS/TMS17.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-13. 
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3.8 Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Transferi  

Transfer fiyatlaması ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi 

konusunda karşımıza çıkan önemli konuların başında gelmekte olup konu hem UFRS 

hem de yerel vergi mevzuatı açsısından önem arz etmektedir. Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 13. Maddesinin “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” 

başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde 

yayımlanan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel 

Tebliğ’de uygulamadaki detayları belirlemiştir.  

Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla, fiyatlandırmaları emsallere 

uygunluk ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, mal veya hizmet alım ve satım 

işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir 

şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir ve 

aynı zamanda UFRS açısından raporlama yapan işletme ve gruplar açısından yanlış 

raporlama yapıldığını ve paydaşlar açısından hak kayıpları olduğunu göstermektedir.  

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve yaratıcı muhasebe 

riskleri taşıyan alanlar 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yer alan 

düzenlemeler ve muhtemel yaratıcı muhasebe alanları aşağıdaki gibidir:  

 KVK 13. Madde-1. Fıkra: Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk 

ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet 

alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve 

inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve 

verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve 

şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.  

 Emsallere uygunluğun olmadığı işlemler yaratıcı muhasebe örneği olarak 

değerlendirilebilir. 

 KVK 13. Madde-2. Fıkra: İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların 

veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi 

veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da 
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nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların 

eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy 

hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke 

vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı 

düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi 

hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen 

ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle 

yapılmış sayılır.  

 Sıralanan ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin 3. Taraflarla 

yapılıyormuşçasına sunulması ve sunumdan kaçınılması yaratıcı 

muhasebe örneği olarak değerlendirilebilir. 

 KVK 13. Madde-3. Fıkra: Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan 

mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında 

böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun 

olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat 

veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici 

kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.  

 Emsallere uygunluğun olmadığı işlemler yaratıcı muhasebe örneği olarak 

değerlendirilebilir. 

 Sıralanan ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin kayıtlarının, emsal olarak 

alınan verilerin tutulmaması veya sunumdan kaçınılması yaratıcı 

muhasebe örneği olarak değerlendirilebilir. 

 KVK 13. Madde-4. Fıkra: Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde 

uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en 

uygun olanını kullanarak tespit eder: Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, Maliyet artı 

yöntemi, Yeniden satış fiyatı yöntemi ve emsallere uygun fiyata diğer 

yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa işlemlerin mahiyetine 

uygun diğer yöntemler.  

 Emsallere uyulmayan işlemler yaratıcı muhasebe örneği olarak 

değerlendirilebilir. 

 İşin mahiyetine uygun olmayan emsal yöntemlerinin kullanılması yaratıcı 
muhasebe örneği olarak değerlendirilebilir.  
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3.9 İşletmenin Sürekliliği 

İşletmenin sürekliliği varsayımı uyarınca, işletmelerin öngörülebilir gelecekte 

faaliyetlerini sürdüreceği kabul edilir. İşletme yönetimleri, işletmeyi tasfiye etmeyi 

veya faaliyetleri durdurmayı planlamadıkça ya da yönetimin başkaca gerçekçi bir 

alternatifi bulunmadıkça, genel amaçlı finansal tablolar işletmenin sürekliliği 

varsayımı kullanılarak hazırlanır. İşletmenin sürekliliği varsayımını kullanmanın 

uygun olduğu durumlarda varlık ve yükümlülükler, olağan iş akışı içinde işletmenin 

söz konusu varlıklardan fayda elde edeceği ve yükümlülüklerin yerine getireceği 

esasına göre kaydedilir139. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” standardı, 

yönetimin, işletmenin sürekliliğine ilişkin bir değerlendirme yapmasını zorunlu kılar. 

Yönetimin işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin yapacağı değerlendirme 

hakkında detaylı hükümler ve bununla ilgili finansal tablo açıklamaları, ilgili mevzuat 

tarafından da düzenlenebilir140. 

İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesinde denetçinin sorumluluğu, 

finansal tabloların hazırlanmasında yönetimin kullandığı işletmenin sürekliliği 

varsayımının uygunluğu hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek ve 

işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin önemli bir belirsizliğin var olup olmadığı 

konusunda bir sonuca varmaktır. Denetçi bu değerlendirmesi sonucunda denetim 

görüşünü şekillendirir. Bu görüş şekilleri, görüş bildirmekten kaçınma, olumsuz görüş, 

şartlı görüş veya diğer hususlarda belirtme şeklinde olabilir141. Dolayısıyla finansal 

tablo hazırlayıcısı kadar bağımsız denetçi de sorumluluk taşımaktadır. 

İşletmenin sürekliliği ile ilgili yaratıcı muhasebe riskleri taşıyan alanlar 

 Yönetim öncelikle düzenli olarak işletmenin sürekliğine ilişkin riskleri 

değerlendirmeli ve bunlara yönelik kurumsal yapıları oluşturmalıdır.  

 Değerlendirmeler sonucunda, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi 

şüphe oluşturabilecek olay veya şartların var olması durumunda yönetimin bu 

                                                 
139 KGK, BDS 570 İşletmenin Sürekliliği, 2014, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_570.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-21. 

140 KGK, BDS 570 İşletmenin Sürekliliği, 2014, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_570.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-21. 

141 KGK, BDS 570 İşletmenin Sürekliliği, 2014, (Çevrimiçi) 
http://kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_570.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2014), s.1-21. 
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belirsizlikleri finansal tabloların dipnotlarında sunmalıdır. Paydaşların en temel 

haklarının başında gelen haklardan olan bilgi edinme hakkı ancak bu şekilde 

sağlanabilir Değerlendirmelerin yapılmaması veya yapılmasına rağmen finansal 

tabloların dipnotlarında sunulması gereken bilgilerin sunulmaması, eksik veya 

yanlış sunulması yaratıcı muhasebe uygulamaları olarak ortaya çıkar. 

 Yönetim değerlendirmesine işletmenin sürekliliğine ilişkin bir risk görmüşse 

gelecekte atacağı adımlara ilişkin yönetimin planlarını ve bu aksiyon planlarından 

beklentilerini açıkça bilgi okuyucusuna sunmalıdır. 

 İşletmenin sürekliliğine ilişkin aşağıdaki maddeler şüphe uyandıran ve gerek 

yönetimin ve gerekse de bağımsız denetçinin değerlendirmesine baz olarak 

kullanılmalıdır:  

 İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyeti ve dolaysıyla cari oranlar, 

 İşletmenin düzenli zarar yaratan operasyona sahip olması, 

 İşletmenin yüksek miktarda geçmiş yıllara ait zararlar taşıması ve dolayısıyla 

özkaynaklar üzerindeki negatif durum 

 İşletmenin yüksek miktarda ipotek, rehin, temlik (gelir ve benzeri temlikler), 

kefalet ve nakit blokajlar taşıması,  

  İşletmenin yaptığı sözleşmeler dolayısıyla henüz vadesi gelmemiş 

yükümlülük taşıması, 

 İşletmenin geleceğini tehdit eden hukuki konular, 

 TTK 376 kapsamında borca batıklık durumunun varlığı, 

 TTK 376 kapsamında borca batıklık durumunun varlığı: TTK 376’ya göre 

kayıtlı sermayesinin (yasal karşılıklar dahil) 1/2’sini kaybeden işletmeler teknik 

iflas şüphesi taşıyor sayılmakta ve yönetimden varlıklarının satış fiyatı üzerinden 

değerlendirildiği ara bilanço hazırlaması istenmektedir. Bu bilançoda kayıtlı 

sermayenin 2/3’ü kaybedilmişse işletme teknik iflasta sayılmaktadır. Bu durumda 

alacaklıların işletmenin iflasını isteme hakkı doğmaktadır142. Gerek teknik iflasın 

varlığının sunumunda ve gerekse ara bilanço hazırlama esnasında satış 

fiyatlarında yapılabilecek oynamalar yaratıcı muhasebe potansiyeli taşımaktadır.

                                                 
142 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2011, 376. Madde. 
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3.10 Eksik ve/veya Yanlış Dipnot Açıklamaları ve Sunumları 

UFRS uygulayan İşletmeler finansal tablolarını hazırlarken okuyucuları gerek 

şirket faaliyetleri ve gerekse de muhasebe uygulamaları hakkında bilgilendirmek 

durumundadırlar. İlgili her TFRS ve TMS uygulamada ek açıklamalar getirme şartları 

getirmiştir ve finansal tablo hazırlayıcı bunların finansal tablolarda gösterilmesinden 

sorumludur.  

Aşağıda özetle eksik veya yanlış açıklamalar sonucu yaratıcı muhasebe 

uygulaması riski olan alanlar kısaca açıklanmıştır ancak açıklama gerektiren konular 

sadece bunlardan ibaret olmamakla birlikte bu çalışmanın kapsamının darlığından 

dolayı detaylandırılmamıştır. 

 İşletme faaliyetlerini 

 Sunum esasları ve uygulanan muhasebe politikaları 

 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 Konsolidasyon esasları ve konsolide edilen şirketler hakkında ek bilgiler 

 Geçmiş yıllar finansal tablolarında yapılan değişiklikler ve gerekçeleri  

 Bölümlere göre işletme faaliyetleri açıklamaları 

 Satın alma muhasebesi açıklamaları 

 Önemli faaliyet ve bilanço kalemlerin detaylı dipnotları  

 Bilanço dışı yükümlülükler ve şarta bağlı durumlar (Hukuki konular dahil) 

 Operasyonel kiralama işlemlerinin etkileri ve açıklamaları 

 Bilanço dışı yükümlülükler ve şarta bağlı durumlar 

 İlişkili taraf işlemleri 

 İlişkili taraf işlemleri ile ilgili açıklamalar 

 Finansal enstrümanların risk düzeyleri ve açıklamaları 

 Bilanço sonrası hususlar  
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3.11 Aşırı Muhafazakarlık ve Karların Gelecek Dönemlere Devredilmesi 

Yaratıcı muhasebe örneklerini sıralarken genel olarak finansal tabloların iyi 

gösterilmesi üzerinde durduk. Ancak finansal tabloların olduğundan daha kötü 

gösterilmesi de bir yaratıcı muhasebe tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu yaratıcı tekniğinde temel olarak iki çeşit davranış bulunmaktadır. 

Aşırı muhafazakar davranışla giderlerin olduğundan fazla gösterilmesi: 

Bu yöntemde yukarıda sıralanan karşılıkların yani giderlerin 

muhasebeleştirilmesinde standartların öngördüğünden daha fazla tutarda karşılık 

ayırma yöntemi benimsenir, veya varlıklarda ayrılacak karşılıkların olduğundan fazla 

gösterilmesi olarak karşımıza çıkar.  

Gelirlerin gelecek dönemlere devredilmesi:  

Bu yöntemde yukarıda sıralanan gelirlerin muhasebeleştirilmesinde 

standartların öngördüğü muhasebeleştirme kriterlerin sağlanmasına rağmen bu 

kriterler sağlanmamış gibi gelirleri ertelemek yöntemi benimsenmesi yaratıcı 

muhasebe tekniği olarak karşımıza çıkar.  

Kazançların gelecek dönemlere devredilmesinde temel güdüler aşağıdaki 

gibidir: 

 Bütçelenmiş hedeflerini tutturmuş bir yönetim gelecek dönemleri de şimdiden 

garanti altında tutmak isteyebilir; 

 Bütçelenmiş hedeflerini tutturmuş bir yönetim gelecek dönemlere ait bütçe 

seviyesini düşük tutmak için baz yıl olarak alınacak mevcut dönemin rakamlarını 

düşük göstermek isteyebilir; 

 Kötü giden bir yıl kapanışında yönetim gelecek dönemleri iyileştirmek için mevcut 

dönemin daha kötü görünmesinde bir sakınca görmeyebilir; 

 Mevcut dönemde yönetim/yönetici değişikliği olmuş ise yeni başlayan 

yönetim/yönetici devreden yönetim/yöneticinin performansını kötü gösterip o 

döneme ait kazançları kendisinin/kendilerinin sorumluluğunda olacak gelecek 

dönemlere devredebilir.  
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4 SONUÇ  

Sermaye Piyasasının en rekabetçi halinin yaşandığı dönemimizde finansal 

tablo okuyucularının (yöneticileri ve ortakları, çalışanlar, yatırımcılar, kredi 

kurumları, tedarikçiler, müşteriler vergi otoritesi, tüketiciler vb. ) karşılaştıkları 

bilginin gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olması büyük önem taşımaktadır. Güvenilir 

finansal tablo, yasalara ve genel kabul görmüş olan muhasebe ilkelerine uygunlukla 

ölçülebilir.  

Finansal tabloların güvenilir olması aynı zamanda şeffaflık kavramı 

çerçevesinde direkt ilgilidir ve güvenilir bilgi sağlanmasına yönelik kurumsal süreçler 

bu konuda sağlıklı bilgi edinmesini ve karar verilmesine zemin hazırlayacaktır. 

Güvenilir bilgi birkaç aşaması olan bir süreci kapsar. Öncelikle finansal 

tabloları hazırlayanların yani yöneticilerin bir disiplin altına girmesi gerekmektedir. 

Bu disiplin yasalarla ve GKGMİ’lerine uygun hazırlanmış finansal tabloların şeffaflığı 

ve güvenirliğinin sağlanmasının garanti altına alınması ile olur. Burada göz önüne 

alınması gereken nokta hileli finansal tabloların yöneticiler tarafından hazırlandığı 

gerçeğidir. Bu kapsamda ABD’de Sarbanes Oxkey Yasası, OECD Kurumsal Yönetim 

İlkerleri, Ülkemizde de SPK konuya dönük yasal çerçevede kurumsal yönetimin nasıl 

olması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Yeni TTK ile birlikte bu süreç daha entegre 

bir şekilde ülkemizde de uygulanacaktır. 

Hilelerin ve yaratıcı muhasebe uygulamalarının ortaya çıkması için modern 

uygulamada regülatörlerle birlikte denetim de önem kazanmıştır. Denetim öncelikle 

yönetimden bağımsız kişilerden oluşacak ve mesaisinin tamamını bu tür olayları 

ortaya çıkarmaya adamış bir denetim komitesi tarafından yapılmalıdır. Yaşanan bir 

çok skandalda denetim komitesinin olmayışı, tecrübesiz olması veya gerekli zamanı 

harcamamasının bu tür hilelerin ortaya çıkarılamamasında baş etkenlerden olduğu 

görülmektedir. Şirketler tecrübeli kişilerden oluşan bağımsız bir denetim komitesi ile 

risklerin ortaya çıkmasında büyük bir başarı sağlayabilir. 
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Bağımsız denetimin de hilelerin ortaya çıkmasında ve güvenilir bilgi 

sağlanmasında rolü bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yaşanan skandallarda bağımsız 

denetimin de payı olmasıyla birlikte regülatörler çıkar çatışmasını önlemek amacıyla 

denetim hizmeti verilen şirketlere vergi denetimi dışındaki hizmetlerin verilmesinin 

yasaklanması, denetçi ve sorumlu ortak rotasyonu gibi önlemler almışlardır. Enron 

skandalı ile birlikte lisansı iptal edilen Arthur Andersen ile birlikte denetim firmaları 

işin ehemmiyetine bir kez daha varmışlardır. Risk odaklı ve güvenilir bir denetim 

hilelerin ortaya çıkarılmasında önemli bir pay sahibi olacaktır. 
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