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FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARI AÇISINDAN  
GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESİ

Uğur KAYA – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd. 

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

ÖZET 

Dünyada yaşanan küreselleşme 
işletmelerin finansal bilgilerinin 

karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak, 
ortak bir finansal raporlama standartlarının 
uygulanmasına yönelik gelişmeleri 
beraberinde getirmiştir. “Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu” tarafından 
yayınlanan finansal raporlama standartları 
birçok ülkede uygulanmaktadır. Bu 
standartlarda geleneksel bir muhasebe 
kavramı olan tarihi maliyet kavramı gerçeğe 
uygun değer kavramıyla yer değiştirmiştir. 
Gerçeğe uygun değerle ölçümleme, finansal 
tablolarda piyasaya ait doğru ve gerçek bilgi-
nin var olmasını sağlar ve varlık ve yükümlü-
lüklerin cari piyasa değerlerini yansıtır. 

Finansal tabloların temel amacı iş-
letme ile ilgili kişi ve kuruluşlara, özellikle 
mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile kredi 
verenlere, doğru ekonomik kararlar alabil-
melerini sağlayacak gereksinime uygun ya-
rarlı bilgiler sunmaktır. Bu çalışmada, günü-
müzde finansal tabloların hazırlanmasında 
kullanılan gerçeğe uygun değer ile finansal 
raporlama yaklaşımı kuramsal olarak ince-
lenmiş ve finansal bilgi kullanıcıları açısın-
dan avantaj ve dezavantajları değerlendiril-
miştir.

Anahtar Kelimeler: Değer, Değerle-
me Yöntemleri, Gerçeğe Uygun Değer.

ABSTRACT

The globalization throughout the 
world has accompanied the developments 
towards the application to a common fi-
nancial reporting standards enabling the 
financial information of the enterprises to 
be comparable. In many countries, financial 
reporting standards published by “Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB)” 
have been implemented. In these standar-
ds, historical cost is being replaced by the 
fair value. Fair value measurement provides 
common financial statements with true and 
real information in existing market conditi-
ons and regards assets and liabilities to ref-
lect current market values in financial sta-
tements. 

The main objective of financial sta-
tements is to provide information about the 
entity that is useful to a wide range of users, 
especially investors, potential investors, and 
creditors, in making decent economic deci-
sions. In this study the fair value accounting 
has examined conceptually and evaluated its 
advantages and disadvantages for users of 
financial information.
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1. GİRİŞ

Muhasebe biliminin temel fonksiyo-
nu; mali nitelikteki işlemlerin muhasebe 
sistemi çerçevesinde kayıt altına alınması, 
nitelikleri itibariyle belli gruplar bazında sı-
nıflandırılması ve özetlenmesi ile söz konusu 
işlemlerin nihayetinde mali tablolara yansı-
tılarak raporlanmasıdır. Bu doğrultuda orta-
ya çıkan finansal tabloların temel amacı ise 
işletme ile ilgili kişi ve kuruluşlara, özellikle 
mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile kredi 
verenlere, doğru ve ekonomik kararlar ala-
bilmelerini sağlayacak gereksinime uygun 
ve yararlı bilgiler sunmaktır. Zira finansal 
bilgi kullanıcılarının işletme ile ilgili karar 
alma sürecinde temel bilgi kaynağı varlık ve 
borçlara uygulanan farklı değerleme esas-
larının sonuçlarını yansıtan finansal tablolar 
olacaktır. Bu noktada bir işletmenin finan-
sal durumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli 
derecede etkileyen ölçüm sürecinde kullanı-
lacak olan esaslar, işletme ile ilgili alınacak 
kararlarda önemli bir etkiye sahiptir.

Bir işletmenin varlık ve borçlarının 
ölçümlemesinde esas alınacak ölçüm esa-
sının seçimi ile ölçümlemenin amacı arasın-
da yakın bir ilişki söz konusudur. Finansal 
raporlamada işletmeler tarafından en fazla 
tercih edilen değerleme esası tarihi maliyet 
esası olmasına karşılık işlemlerin geçekleş-
tiği tarih sonrasında değişen bir takım fak-
törlerin etkisiyle gerçeğe uygunluktan uzak-
laşması cari değer yaklaşımlarını gündeme 
getirmiştir. Uluslararası Finansal Raporla-

ma Standartları bu kapsamda incelendiğin-
de varlık ve yükümlülüklerin değerlemesin-
de finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak gerçeğe uygun 
değer yaklaşımını benimsediği görülmekte-
dir.

Bu bağlamda; bu çalışmada, yaşanan 
küresel finansal krizleri nedeniyle eleştirile-
rin odak noktası haline gelen gerçeğe uygun 
değer muhasebesinin finansal bilgi kullanı-
cılarının işletme ile ilgili doğru karar alma 
ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı finansal 
bilginin niteliksel özellikleri çerçevesinde 
incelenecektir.

2. MUHASEBEDE DEĞERLEME VE ÖLÇÜM

Muhasebe biliminin temel fonksiyo-
nu; mali nitelikteki işlemlerin muhasebe 
sistemi çerçevesinde kayıt altına alınma-
sı, nitelikleri itibariyle belli gruplar bazında 
sınıflandırılması ve özetlenmesi ile söz ko-
nusu işlemlerin nihayetinde mali tablolara 
yansıtılarak raporlanmasıdır. Bu fonksiyo-
nun tam anlamıyla yerine getirilmesi, işlet-
me yönetiminin ve üçüncü tarafların işletme 
faaliyetleri ile ilgili bir kanaat oluşturmasıy-
la sonuçlanacaktır. Diğer taraftan ikincil bir 
fonksiyon olarak muhasebe verilerinin ana-
lizi ve yorumlanması ön plana çıkmaktadır. 
Bu kapsamda raporlanan bilgilerin güveni-
lirliği ve gerçeğe uygunluğu, kullanıcılarına 
faydalı olması açısından büyük önem arz et-
mektedir. Zira finansal bilgi kullanıcılarının 
işletme ile ilgili karar alma sürecinde temel 
bilgi kaynağı varlık ve borçlara uygulanan 
farklı değerleme esaslarının sonuçlarını 
yansıtan finansal tablolar olacaktır.
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Ticaret ve pazarlama anlamına ge-
len Latince “valere” kelimesinden türetil-
miş olan ‘değer’ kavramı, herhangi bir şeyin 
fayda ve arzu edilme derecesinin göstergesi 
şeklinde tanımlamak mümkündür (Tokay 
ve Deran, 2008). Değer, satın almaya uygun 
olan bir mal veya hizmet için, alıcı ve satı-
cı tarafından belirlenecek olan fiyatı temsil 
eder. Bu doğrultuda değerleme ise bir işlet-
menin varlığını oluşturan aktif ve pasif ka-
lemlerin belli bir tarihteki değerlerini ortak 
değer ölçüsü olan para birimi ile ifade edil-
mesi olarak tanımlanabilmektedir (Akdo-
ğan, 2006). Değerleme sürecinde kullanılan 
değerleme ilkeleri ve buna ilişkin ölçüler, iş-
letmenin finansal durumunu ve faaliyet so-
nuçlarını etkileyen önemli bir husus olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Muhasebe Standartlarının 
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçevesinde finansal raporlamanın amacı-
nın, ilgili kullanıcıların raporlayan işletmeye 
kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı 
olacak finansal bilgiyi sağlamak olduğu be-
lirtilmiştir. Dolayısıyla, yatırımcıların, borç 
verenlerin ve kredi veren diğer tarafların 
getirilere yönelik beklentileri, işletmenin 
gelecekte elde edeceği net nakit girişlerinin 
tutarına, zamanlamasına ve belirsizliğine 
ilişkin yaptıkları değerlendirme sonucunda 
şekillenmektedir. Bilgi kullanıcıları alacak-
ları kararlarla ilgili belirsizlikleri ortadan 
kaldırmak ve bu belirsizlik ortamında daha 
sağlıklı kararlar alabilmek amacıyla ken-
dilerine azami derecede fayda sağlayacak 
bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Ekonomik 
olaylara bağlı olarak sürekli değişim göste-
ren finansal bilginin faydalı olması için, ihti-
yaca uygun olması ve açıklamayı amaçladığı 

hususu gerçeğe uygun bir şekilde sunması 
gerekir.1 Ayrıca finansal bilginin karşılaştı-
rılabilir, doğrulanabilir, anlaşılabilir olması 
ve zamanında sunulması söz konusu bilgi-
nin faydasını artıran destekleyici nitelikteki 
özellikler arasında yer almaktadır.

Finansal tabloya ilişkin bilgilerin fi-
nansal tablo kullanıcılarının ihtiyacını kar-
şılayabilme kapasitesi doğrudan ölçümleme 
süreci ile ilgilidir (Tokay ve Deran, 2008). 
Bu doğrultuda ölçümleme sürecinde içinde 
bulunulan duruma uygun olarak doğru 
ölçüm esasının kullanılması gerekmekte-
dir. Bu bakımdan ölçüm esasları finansal 
tablolarda yer alan unsurları dolaysız ya da 
dolaylı etkileyerek,  işletmelerin faaliyet so-
nuçlarına ve finansal görünümüne etki eden 
faktörler arasında yerini almaktadır (Tokay 
ve diğerleri, 2005). Gerek bilançoda yer alan 
varlık ve kaynak unsurlarının büyüklüğü, ge-
rek yararı tükenen maliyetlerin büyüklüğü-
nün belirlenmesi, kullanılan ölçüm esasla-
rına göre farklılık göstermektedir (Akdoğan 
ve Aydın, 1987). 

Bir işletmenin varlık ve borçlarının 
ölçümlemesinde esas alınacak ölçüm esası-
nın seçimi ile ölçümlemenin amacı arasında 
yakın bir ilişki söz konusudur. Ayrıca finansal 
tablolardaki bilgilerin niteliksel özellikleri 
genel anlamda ölçümün amacını ve önemini 
ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda kullanı-
cıların, finansal tablolarda hangi ölçü esas 
veya esaslarının kullanıldığı konularında bil-
gilendirilmeleri onların finansal tablolarına 
yönelik analizini etkilemesi açısından önem-
li olarak kabul edilmektedir (Dündar, 2013).

1  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, p. NÖ4



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 141

Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Muhasebe ve Denetim Dünyası

3. GERÇEĞE UYGUN DEĞER KAVRAMI

Gerçeğe uygun değer kavramının ta-
nımı ilk defa 1976 yılında FASB tarafından 
“Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştiril-
mesi” (Accounting for Leases) isimli 13 nu-
maralı standartta yapılmıştır. Bu standartta 
gerçeğe uygun değer “herhangi bir ilişkiden 
etkilenmeyecek şartlar altında istekli ve 
bağımsız iki taraf arasında bir mülkün sa-
tılabileceği fiyat” olarak tanımlanmıştır (Tü-
rel, 2009). Daha sonrasında 1980’li yıllarda 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan Sa-
vings&Loans Krizi sonucu Amerikan Finan-
sal Muhasebe Standartları Kurulu finansal 
varlık ve yükümlülükler ile ilgili olarak ger-
çeğe uygun değer kavramını geliştirme yo-
luna gitmiştir. Finansal tablo kullanıcılarının 
işletme ile ilgili doğru karar alma ihtiyaçları 
doğrultusunda FASB tarafından 2006 yılında 
“SFAS 157 – Gerçeğe Uygun Değer Ölçümle-
ri” standardı yayınlanmıştır. 

Gerçeğe uygun değer kavramı ulusla-
rarası muhasebe standartlarına ise Ulusla-
rarası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 
tarafından yayımlanan Uluslararası Muha-
sebe Standartları UMS–16 Maddi Duran Var-
lıklar standardı ile dâhil olmuştur. 157 nolu 
finansal muhasebe standardında ve 16 nolu 
Maddi Duran Varlık standardında gerçeğe 
uygun değer, piyasa katılımcıları arasında 
ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir 
işlemde bir varlığın satışında elde edilecek 
veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu durum itibariyle 
gerçeğe uygun değer, varlığı elinde bulun-
duran veya borçlu konumda olan piyasa ka-

tılımcısının bakış açısıyla ölçüm tarihindeki 
çıkış fiyatı olarak değerlendirilmektedir.

3.1. Varlık veya Borç

TMS/TFRS’de varlık, geçmişte olan 
işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve hâ-
lihazırda işletmenin kontrolünde olan ve 
gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağla-
ması beklenen değer olarak ifade edilirken 
borçlar ise yine geçmiş olaylardan kaynak-
lanan ve ödenmesi işletmenin ekonomik 
fayda sağlayabilecek değerlerinde bir çıkışa 
neden olacak mevcut yükümlülükler olarak 
tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, varlık veya 
borçların finansal tablolarda yer almaları 
için ileride işletmeye ekonomik yarar sağla-
ması veya işletmeden ekonomik yarar çıkı-
şına neden olması ve maliyetin veya değerin 
güvenilir bir şekilde ölçümlenebilmesi ge-
rekmektedir. Bu doğrultuda gerçeğe uygun 
değer; bazı varlık ve borçların ve özkaynağa 
dayalı finansal araçların ölçümünde kulla-
nılmaktadır. Dolayısıyla gerçeğe uygun de-
ğerin kullanılması için öncelikle bir varlık ya 
da borcun olması gerekmektedir. Bir varlık 
veya borcun gerçeğe uygun değer ile ölçümü 
gerçekleştirilirken aşağıdaki bazı hususlar 
dikkate alınmalıdır:

a) Varlığın durumu ve konumu ile 

b) Varsa, varlığın satışına veya kullanımına 
ilişkin sınırlamalar

Örneğin varlığın bulunduğu konumun 
o varlığın özelliği olması durumunda (örneğin, 
emtia için böyle bir durum söz konusu 
olabilir), asıl (ya da en avantajlı) piyasadaki 
fiyatı, varlığın mevcut konumundan bu 



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 142

Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Muhasebe ve Denetim Dünyası

piyasaya taşınırken katlanılan maliyetlere 
göre düzeltilmektedir.2 Diğer taraftan işlet-
menin varlıkları üzerinde fiyatına etki ede-
bilecek düzeyde sınırlamalar mevcut ola-
bilmektedir. Bu durumda ise söz konusu 
varlığın ölçümünde bir takım düzeltmelere 
ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla varlığın veya 
borcun belirli bir özelliğinin ölçüm üzerine 
etkisi, söz konusu özelliğin piyasa katılım-
cıları tarafından nasıl dikkate alınacağına 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. 

3.2. Olağan İşlem

Olağan işlem; varlık veya borçlara iliş-
kin olağan ve alışılagelmiş pazarlama faali-
yetlerini sürdürmek üzere ölçüm tarihinden 
önce yeterli süre piyasada bulunarak piya-
sanın etkisini içerdiği varsayılan işlem ola-
rak tanımlanabilmektedir. “Olağan” kavramı 
anlamı itibariyle zorunlu tasfiye veya zorunlu 
satış gibi durumlarda karşılaşılan olağanüs-
tü bir durumu içermemektedir. Ayrıca var-
lığın ölçüm tarihinden önce piyasada işlem 
görmüş olması vurgulanmaktadır. Gerçeğe 
uygun değer ölçümü standardında bir işle-
min olağan olarak yapılmadığı durumlara 
örnek olarak aşağıdakiler gösterilmektedir:

a) Mevcut piyasa koşullarında, bu tür var-
lıkları veya borçları içeren işlemler için 
olağan ve alışılagelmiş olan pazarlama 
faaliyetlerini yerine getirmek üzere öl-
çüm tarihinden önce yeterli süre piya-
sada bulunulmaması. 

b) Olağan ve alışılagelmiş bir pazarlama 
süresi söz konusu olmakla birlikte, sa-
tıcının varlığı veya borcu tek bir piyasa 
katılımcısına pazarlaması. 

2  TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı, p. 26

c) Satıcının iflas etmesi (tasfiye olması) 
veya iflas etmek (tasfiye olmak) üzere 
olması (örneğin, satıcının finansal sıkın-
tıda olması). 

d) Satıcının, düzenleyici veya yasal hüküm-
leri yerine getirmek üzere satış yapma-
sının zorunlu olması (örneğin, satıcının 
işlem yapmak için zorlanması). 

e) İşlem fiyatının özdeş ya da benzer bir 
varlık veya borca ilişkin diğer yakın 
tarihli işlemlerle karşılaştırıldığında çok 
farklı olması.3  

Gerçeğe uygun değer ölçümünde, 
mevcut piyasa koşullarında piyasa katılım-
cıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir 
işlemde bir varlığı satmak veya bir borcu 
devretmek amacıyla söz konusu varlık ya da 
borcun el değiştirmesi söz konusudur. Böyle 
bir devir işleminin:

a) Varlığa veya borca ilişkin asıl piyasada 
ya da 

b) Asıl piyasanın bulunmadığı durumlarda, 
varlığa veya borca ilişkin en avantajlı pi-
yasada

gerçekleştiği varsayılır.4 Bir diğer ifadeyle 
gerçeğe uygun değer ölçümünde, varlığın 
satışına veya borcun devrine ilişkin işlemin 

3  TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı, p. B43

4 TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı’nda asıl 

piyasa; varlığın veya borcun en yüksek hacimde ve seviyede 

işlem gördüğü piyasa olarak tanımlanmaktadır. En avantajlı 

piyasa ise işlem maliyetleri ve taşıma maliyetleri dikkate alın-

dıktan sonra, varlığın satışından elde edilen tutarı en üst se-

viyeye yükselten veya borcun devredilmesi için ödenen tutarı 

asgari seviyeye indiren piyasa olarak ifade edilmektedir.
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varlığa veya borca ilişkin asıl piyasada, asıl 
piyasanın bulunmadığı durumlarda, varlığa 
veya borca ilişkin en avantajlı piyasada ger-
çekleştiği varsayılır. Asıl piyasanın bulun-
ması halinde, ölçüm tarihinde farklı bir piya-
sadaki fiyat potansiyel olarak daha avantajlı 
olsa bile asıl piyasadaki fiyatın gerçeğe uy-
gun değeri yansıttığı kabul edilir ve bu fiyat 
işlem maliyetlerine göre düzeltilmez.

3.3. Piyasa katılımcıları

İşletme bir varlığın veya borcun ger-
çeğe uygun değerini, piyasa katılımcıları-
nın en fazla ekonomik fayda sağlamayı dü-
şünerek hareket ettikleri varsayımıyla, söz 
konusu varlığı veya borcu fiyatlandırırken 
kullandığı varsayımları kullanarak ölçer. Bu 
kapsamda piyasa katılımcıları; varlığa veya 
borca ilişkin asıl piyasada (ya da en avantaj-
lı piyasada) şu özelliklerin tamamına sahip 
olan alıcılar ve satıcılardır: 

a) Alıcılar ve satıcılar birbirlerin-
den bağımsızdırlar (başka bir de-
yişle ilişkili taraf değildirler).

b) Alıcılar ve satıcılar bilgilidirler.

c) Alıcılar ve satıcılar, varlığa veya 
borca ilişkin olarak işlem ya-
pabilecek durumdadırlar. 

d) Varlık veya borca ilişkin işlem yapmaya 
isteklidirler. Yani alıcı veya satıcıların 
herhangi bir zorunluluk veya zorlamaya 
maruz kalmaları söz konusu değildir.

3.4. Fiyat

Genel anlamda fiyat, bir mal veya hiz-
met için arz veya talep edilen veya ödenen 

tutar için kullanılan bir kavram olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Belirli bir alıcı veya sa-
tıcının, finansal olanakları, amaçları ve özel 
menfaatleri nedeniyle bir mal veya hizmet 
için ödedikleri fiyat ile başkaları tarafından 
o mal ve hizmete atfedilen değer arasında 
herhangi bir ilişki olabilir veya olmayabilir 
(Türel, 2009). Fiyat genelde belirli bir alıcı/
satıcı tarafından belirli şartlar altında mal 
ve hizmetlere verilen göreceli değerin bir 
göstergesidir. Bu doğrultuda asıl piyasada 
olağan bir işlemde bir varlığın elde edilmesi 
ve ya borcun devredilmesinde ödenecek fiyat 
gerçeğe uygun değerin belirleyicisi olacak-
tır. Gerçeğe uygun değer kapsamında fiyat, 
ölçüm tarihinde gerçekleşmekte olan bir iş-
lemin fiyatı değil, ölçüm tarihinde olabilecek 
bir satışın gerçekleşeceği fiyatın tahmini tu-
tarıdır.

Bu kapsamda gerçeğe uygun değerin 
belirlenmesinde asıl veya en avantajlı piya-
sadaki işlem maliyetlerinin dâhil edilmesi 
söz konusu değildir. En avantajlı piyasanın 
belirlenmesinde işlem maliyetleri dikkate 
alınsa da varlık veya borçların piyasadaki 
fiyatı işlem maliyetlerine göre düzeltilme-
mekte ve muhasebe standartlarına uygun 
olarak muhasebeleştirilmektedir. Ayrıca bir 
varlığın mevcut konumundan asıl piyasası-
na (ya da en avantajlı piyasasına) taşınması 
için katlanılan maliyetler olarak tanımlanan 
taşıma maliyetleri, işlem maliyetleri kap-
samına dâhil edilmemektedir. Eğer konum 
varlığın özelliği ise fiyat söz konusu varlığın 
mevcut konumundan ilgili piyasaya taşın-
masına ilişkin olarak katlanılan maliyetlere 
göre düzeltilir.

4. GERÇEĞE UYGUN DEĞER İLE FİNANSAL 
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RAPORLAMANIN GELİŞİMİ

Finansal raporlamada işletmeler ta-
rafından en fazla tercih edilen değerleme 
esası tarihi maliyet esasıdır. Türkiye Muha-
sebe Standartlarında Finansal Raporlama-
ya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de varlıklara 
yönelik tarihi maliyet esası, elde edildikleri 
tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit 
benzerlerinin tutarları ile veya onlara kar-
şılık verilen varlıkların değerleri ile ölçüm-
leneceği şeklinde ifade edilmiştir.5 Burada 
işletmenin sermayedarları kâr elde etme 
güdüsüyle sermayenin başlangıç düzeyinde-
ki satın alma gücünü ve kaynakların yaratıl-
dığı varlıkların üretim güçlerinin korunması 
arzu edilmektedir. Bu kapsamda nominal 
sermayenin devamlılığı nominal parasal bi-
rimlerle veya sabit satın alma gücü birimleri 
ile ölçülebilmektedir. Tarihi maliyet ölçüsü 
geleneksel olarak güvenilir, uygulanması 
kolay ve düşük maliyet gerektirmesi açısın-
dan uzun yıllardır muhasebe teorisyen ve 
uygulamacıları tarafından benimsenmiş  bir 
ölçüm esasıdır (Poroy Arsoy, 2012).

Tarihi maliyet esasının güvenilir bilgi 
sunması, finansal tablolara yansıtılacak de-
ğerin belgelere dayalı olarak ortaya çıkma-
sından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda 
tarihi maliyet esasına uygun olarak hazır-
lanan finansal tablolarda yer alan bilgilerin 
güvenilirliği ve gerçeğe uygunluğu, ancak 
işlemlerin kaydedildiği tarihte mümkün-
dür. Çünkü tarihi maliyet esasında varlık-
ların ve borçların finansal tablolarda görü-
nen değerleri bunların edinildikleri tarihteki 
değerlerini ifade etmekte ve herhangi bir 
değer değişikliğinin finansal tablolara ak-

5  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, p. 4.55

tarılamaması nedeniyle finansal tabloların 
kullanıcılarına geleceğe yönelik karar alma 
fonksiyonunu etkisiz hale gelmektedir. Bu 
kapsamda tarihi maliyet, karşılıklı tarafların 
bir araya gelmesi ve meydana gelen ticari iş-
lem sonucu belgelenebilir bir fiyatın ortaya 
çıkması bakımından güvenilir fakat finansal 
tablodaki ilgili unsurların edinim tarihi son-
rası değerlerinde meydana gelen değişim 
bakımından ise ihtiyaca uygun olmadığı de-
ğerlendirilmektedir.

Geleneksel muhasebe sisteminde 
varlık ve yükümlülüklerin değerlenmesin-
de tercih edilen tarihi maliyet değeri, sı-
nırlı olarak da olsa güvenilir finansal bilgi-
ler sağlaması ve uygulanmasının kolay ve 
daha düşük maliyetler gerektirmesi açı-
sından günümüze kadar geçerliliğini ko-
rumayı başarmıştır. Diğer taraftan, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmele-
rin yarattığı küreselleşme ve ekonomilerin 
bütünleşme olgusu tarihi maliyete dayalı 
değerleme yaklaşımının yanında gerçeğe 
uygun değer esaslı değerleme yaklaşımını 
gündeme getirmiş ve geleneksel muhasebe 
anlayışının değişmesine neden olmuştur. Bu 
doğrultuda, muhasebe sadece geçmiş olay-
lara bakarak kayıt tutan ve bu kayıtları ra-
porlayan bir bilim dalı olmaktan çıkıp kayıt 
ve raporlamada geçmişteki olayların yanın-
da işletmeye ait varlık ve yükümlülüklerin 
değerlerini etkileyecek güncel ve gelecek-
teki olayları da göz önünde bulunduran bir 
bilim dalı olma özelliği ile ön plana çıkmıştır 
(Aktaş ve Deran, 2006).

İşletmelerin dışa açılma, birleşme 
ve finansal kaynak ihtiyaçlarının ulusla-
rarası yatırımcılardan karşılama istekle-
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ri işletmeler arasında yeterli ve güvenilir 
finansal bilgi akışının önemini daha da artır-
mıştır. Bu nedenle çeşitli ülkelerdeki farklı 
yasal düzenlemeler ve muhasebe ilkeleri ile 
uygulamalar, uluslararası düzeyde finansal 
tabloların hazırlanmasını zorunlu kılmıştır 
(Sağlam ve diğerleri, 2008).  Bu nedenle, ta-
rihi maliyet ile değerlemeye dayalı yaklaşım 
yerini gerçeğe uygun değer ile finansal ra-
porlama yaklaşımına bırakmaya başlamıştır.

Tarihi maliyet esasına dayalı finansal 
raporlama işlem tarihinde güvenilir bilgi-
ler ortaya koyarken, işlem tarihi sonrasın-
da özellikle enflasyon gibi fiyat değişimine 
neden olan etkenlerin mevcut olduğu eko-
nomilerde finansal bilginin güvenilirliği ve 
gerçeğe uygunluğunu tartışmalı bir hale ge-
tirmektedir. Zira tarihi maliyet esası, ölçü bi-
rimi olan paranın değerinin ve fiyatların de-
ğişmediği varsayımlarını dikkate almaktadır. 
Bir varlık veya yükümlülüğün tarihi maliyeti 
ile cari değeri arasında oluşacak önem-
li düzeydeki farklılıkları içeren bir finansal 
bilgi, kullanıcılarının ihtiyacını karşılama 
noktasında yetersiz kalacaktır. Bu yetersiz-
liğin sebebi ise tarihi maliyete dayalı finan-
sal raporlamanın sadece işlem tarihindeki 
değerini yansıtması ve söz konusu değerin 
güvenilirliğinin ilgili belgelere dayandırılarak 
test edilebilmesine rağmen ihtiyatlılık ilkesi 
gereği kayıtlı değerin yükseltilmesine müsa-
ade etmemesinden kaynaklanmaktadır.

Gerçeğe uygun değer ile finansal ra-
porlama yaklaşımının ortaya çıkmasının di-
ğer bir nedeni de finansal tablo kullanıcıların 
ihtiyacına uygun finansal bilginin üretilmesi 
gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır. Gerçeğe uy-
gun değer yaklaşımının güçlü sermaye yapı-

larının bulunduğu Anglosakson ülkelerinde 
öncelikle benimsenmesi de bu duruma da-
yanak teşkil etmektedir. Bu ülkelerde güçlü 
sermaye paylarına sahip yaygın pay sahipleri 
kitlesinin olması, buna paralel büyük ve ba-
ğımsız bir dış denetim işlevinin bulunması 
pay sahiplerinin gerçeğe uygun bilgi ihtiyacı-
nı gündeme getirmiş ve bu durum da finan-
sal tabloların hazırlanmasında tarihi maliyet 
yaklaşımın yanında, gerçeğe uygun değer 
yaklaşımın da uygulanmasına yol açmıştır 
(Pamukçu, 2011). Bu ülkelerde şirketlerin 
sermayelerinin büyük bir kısmını sağladığı 
gelişmiş sermaye piyasalarının var olması 
muhasebe uygulamalarının kamunun aydın-
latılması ilkesi yönünde şekillenmesine kat-
kıda bulunmuştur.

Kıta Avrupa’sı ülkelerinde ise işlet-
melerin ihtiyaç duydukları finansal bilgiyi 
sermaye piyasaları yerine devlet veya ban-
kalardan sağlamaları, bu ülkelerde güçlü 
sermaye piyasalarının ve buna paralel güçlü 
muhasebe örgütlerinin oluşumunu gecik-
tirmiştir. Dolayısıyla sermaye piyasalarında 
borç verenler grubunun yüksek olduğu bu 
ülkelerde ihtiyatlılık ilkesi gereğince gerçek-
leşmemiş zararların kayıtlanması borçlanan 
işletmenin borç ödeme gücüne etki edece-
ğinden önemli görülürken, gerçekleşmemiş 
karların paylaşımı mümkün olmadığından 
bunların muhasebeleştirilmesi gerekliliği 
dikkate alınmamıştır. Ancak son yıllarda Kıta 
Avrupa’sı ülkelerinde de sermaye piyasala-
rı gelişmekte olduğundan, gerçeğe uygun 
değer açıklama kaygısı ağırlık kazanmıştır. 
(Şensoy, 2003).

Diğer taraftan, tarihi maliyete da-
yalı muhasebe anlayışının değişen ekono-
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mik sistemin gereksinimlerini karşılama 
noktasında yetersizliği kendini göstermeye 
başlamıştır. 1972 yılında Bretton Woods (sa-
bit kur) sisteminin sona ermesiyle beraber 
döviz kurlarında meydana gelen dalgalan-
malar, firmaların karşı karşıya kaldığı döviz 
kuru riski ve uluslararası para piyasaların-
daki faiz oranlarında meydana gelen dalga-
lanmalar sonucu meydana gelen yüksek faiz 
riski beraberinde türev araçları gündeme 
getirmiştir. Son çeyrek yüzyılda piyasalar-
da artan belirsizlikler, fiyat oynaklıkları ve 
bunların sonucunda türev ürün sözleşme-
lerinin kullanımındaki artış, bu sözleşmele-
rin nasıl muhasebeleştirileceği ve finansal 
tablolarda nasıl raporlanacağı sorunlarını 
da beraberinde getirmiştir. Türev ürün söz-
leşmelerinin yapıldığı zaman çok düşük bir 
nakit girişi ya da çıkışı yaratması yani tari-
hi maliyet değerleri olmaması nedeniyle bu 
sözleşmelere taraf olan işletmelerin finan-
sal durum ve performansının doğru ola-
rak raporlanmasında sorunlar ortaya çık-
mıştır (Türel, 2009). Öncelikle bazı finansal 
araçların tarihi maliyet ile değerlenmesi 
sonucu ortaya çıkan eksikliklere çare olmak 
amacıyla ortaya çıkan gerçeğe uygun değer 
ile finansal raporlama yaklaşımı, finansal 
araçlar ve son yıllarda tarımsal ürünler ve 
yatırım amaçlı gayrimenkuller gibi finansal 
olmayan unsurlar içinde hâkim değerleme 
ölçüsü haline gelmiştir.

Gerçeğe uygun değer kavramının 
muhasebe standartlarında yer almasına ne-
den olan olaylardan biri de 1980’li yıllarda 
ABD’de yaşanan Saving&Loans Krizidir. Bu 
dönemde bankalar, varlıkların piyasa fiyatı 
ile değerleme kuralının söz konusu olma-
ması nedeniyle güçlü finansal yapıya sahip 

olduklarını göstermek için tarihi maliyetlerle 
kaydedilmiş finansal varlıklarını piyasa fiyatı 
ile satıp, raporlanacak özkaynaklarını arttı-
rarak bilançolarını manipüle edebilmekte ve 
finansal tabloların güvenilirliğini olumsuz 
etkilemekteydi (İlker, 2010). Bu olaydan son-
ra, ABD’de muhasebe standartlarının oluş-
turulmasından sorumlu bağımsız kurum 
olan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 
(FASB), piyasa fiyatını esas alarak hazırlana-
cak bilançoların, bankaların finansal yeter-
sizliklerini ortaya koyabileceğini belirleyerek 
tüm bankaların finansal varlıklarını piyasa 
fiyatı ile değerleyip raporlaması temeline 
dayalı çalışmaları sonucunda 2006 yılında da 
SFAS 157 numaralı “Gerçeğe Uygun Değer 
Ölçümleri” isimli standardı yayımlamıştır.

Gerçeğe uygun değer ile finansal 
raporlamaya duyulan ihtiyacın bir nedeni 
de şüpheli alacaklar, kullanımdan kalkmış 
stoklar, amortismana tabi varlıkların faydalı 
ömürleri veya gelecekteki ekonomik faydala-
rının beklenen yararlanma şekilleri, garanti 
yükümlülükleri gibi tutarları bugünden belli 
olmayan ve geleceğe yönelik tahminlerin ya-
pılmasını gerektiren işlemler olarak gösteri-
lebilir. Tarihi maliyete dayalı olarak gerçek-
leştirilen finansal raporlama gerçekleşmiş 
değerlerin esas alınması, gelecekte gerçek-
leşecek bu tür işlemlerin muhasebeleştiril-
mesini imkânsız kılacaktır. Bu tür işlemler 
muhasebeleştirilirken varlık ve yükümlülük-
lerin değerleri en güncel ve güvenilir bilgile-
re dayalı olarak tahmin edilmektedir.

5. GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBE-
SİNİN FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARI 
AÇISINDAN AVANTAJ VE DEZAVANTAJ-
LARI 
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Günümüzde piyasa temelli bir ölçüm 
olarak gerçeğe uygun değer, benzer varlık ve 
borçlar için aynı piyasa değerlendirmelerini 
yansıtarak güncel, karşılaştırılabilir ve anla-
şılabilir bilgiler sağlaması nedeniyle finan-
sal raporlamanın amacı ve finansal bilginin 
niteliğine ilişkin temel kriterleri karşılama-
sı açısından finansal tablo kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını karşılayan bir yöntem olarak 
kabul edilmektedir. Bu kapsamda Kavram-
sal Çerçeve‘de finansal raporlarda yer alan 
bilgilerin kullanıcılar açısından faydalı ol-
masını sağlayan temel ve destekleyici nite-
liksel özellikler belirtilmiştir. Temel nitelik-
sel özellikler ihtiyaca uygunluk ve bilgilerin 
gerçeğe uygun olarak sunumudur. Buna 
karşılık karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilir-
lik, zamanında sunum ve anlaşılabilirlik ise 
destekleyici özellikler olup bilginin faydası-
nın artırılmasını sağlamaktadırlar.

Muhasebe uygulamalarının tarihi 
maliyet değerine dayalı finansal raporlama-
dan gerçeğe uygun değere dayalı finansal 
raporlamaya doğru bir geçiş süreci içerisin-
de olması finansal raporlama alanında bazı 
konuları gündeme getirmiştir. Bu bağlamda 
gerçeğe uygun değer yöntemi çerçevesin-
de finansal tablolarda raporlanan varlık ve 
yükümlülüklere ilişkin bilgilerin, faydalı fi-
nansal bilginin niteliksel özelliklerini hangi 
oranda karşıladığı hususu tartışmalı hale 
gelmiştir. Bunun yanı sıra yaşanan küresel 
finansal kriz nedeniyle gerçeğe uygun değer 
yaklaşımı eleştirilerin odak noktası haline 
gelmiştir. Aşağıda gerçeğe uygun değere da-
yalı finansal raporlama yaklaşımının avantaj 
ve dezavantajları finansal bilginin niteliksel 
özellikleri çerçevesinde ortaya konacaktır:

İhtiyaca Uygunluk: İşletme 
yönetimlerinin aldığı kararların 
çoğu maliyet değerine dayanmasına 
rağmen, gerçeğe uygun değer varlık 
ve borçların piyasadaki değerlerini 
yansıtabildiği ölçüde finansal tablo 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha 
uygun bir yaklaşım olarak kabul 
edilmektedir. Piyasa temeline dayalı 
olarak varlık ve borçların güncel 
değerlerini yansıtması sebebiyle 
tahminlerde ve işletme ile ilgili karar 
alma sürecinde daha geçerli bilgi 
sunmaktadır. Çünkü gerçeğe uygun 
değer, bir varlığın veya yükümlülüğün 
elde edildiği zamandaki değerine 
değil, söz konusu varlık ve 
yükümlülüğün finansal raporlama 
tarihindeki özelliklerine bağlı bir de-
ğer ortaya koymaktadır. Bu husus, 
işletmenin mevcut durumunun ve yö-
netim performansının değerlendiril-
mesi açısından hem mevcut ve potan-
siyel yatırımcılar hem de hissedarlar 
için oldukça önemlidir.

Gerçeğe uygun değer yöntemi işlet-
me yönetiminin performansının de-
ğerlendirilmesi açısından da oldukça 
avantajlı bir yöntem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tarihi maliyet değerinde 
kar ve zararlar gerçekleştiği anda fi-
nansal tablolara dâhil edilirken ger-
çeğe uygun değer işletme faaliyetleri-
nin gelecekte ortaya çıkacak etkilerini 
de yansıttığından işletme performan-
sının daha gerçekçi bir şekilde değer-
lendirilmesini sağlamaktadır.

Güvenilirlik: Gerçeğe uygun değer ile 
tarihi maliyet arasındaki en önemli 



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 148

Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Muhasebe ve Denetim Dünyası

fark, gerçeğe uygun değerin belirlen-
mesinde gelecekte meydana gelecek 
değerlerin de dikkate alınmasıdır. Ger-
çeğe uygun değer yaklaşımı ilk kayda 
alma ve her değerleme tarihinde bazı 
gerçekleşmemiş kar ya da zararların 
raporlanmasını gerektirmektedir. Bu 
doğrultuda, bazı standartlarda değer 
değişikliğinden kaynaklanan kar veya 
zararların doğrudan gelir tablosuna 
yansıtıldığı, bazılarında ise öz kaynak 
unsuru olarak muhasebeleştirilme-
sine olanak tanındığı görülmektedir 
(Türel, 2009). 

Değerleme ölçütleri güvenirlik açı-
sından ele alındığında; gerçekleşmiş 
işlemlere dayandığı için maliyet değe-
ri en güvenilir değerleme ölçütü ola-
rak kabul edilmekte, gerçeğe uygun 
değer ise aktif bir piyasası bulunan 
varlık ve kaynaklar için güvenilir bil-
giler üretebilmektedir (Ulusan, 2008). 
Bu bağlamda her bir varlık ve yüküm-
lülüğün gerçeğe uygun değerini tes-
pit etmenin hiç de kolay olmamasının 
yanı sıra bazı durumlarda da olanak-
sız olduğu gözlenmektedir. Gerçeğe 
uygun değerin belirlenmesinde pi-
yasa fiyatı temel alınmasına rağmen 
piyasada oluşan fiyatların her zaman 
güvenilir olması mümkün değildir. 
Çoğu varlık için gözlemlenebilir piya-
sa fiyatları sürekli olarak tespit edile-
memekte; gerçeğe uygun değerlerin 
tahmini değişik tekniklerin kullanıl-
masını gerektirmektedir. Aktif piyasa 
fiyatlarının yokluğu halinde kullanılan 
teknikler işletme yönetiminin kendine 
özgü varsayımlarını yansıtan gözlem-
lenemeyen girdilerin kullanımına da 

izin verdiğinden subjektif tahminlere 
neden olarak gerçeğe uygun olma-
yan finansal bilgilerin mevcudiyetine 
sebep olabilmektedir. Ayrıca gerçeğe 
uygun değerler dürüstçe tahmin edil-
miş olsa bile piyasalardan kaynakla-
nan sıkıntılar da mevcuttur. Çünkü 
piyasalar asimetrik enformasyon, 
yatırımcıların tutum ve davranışla-
rındaki irrasyonellik gibi nedenlerle 
normal zamanlarda bile çoğu zaman 
mükemmel bir şekilde işlemez; piya-
salarda spekülatif şişkinlik ve daral-
malar olabilir (Özkan, 2014).

Öte yandan işletme yöneticilerinin 
işletmenin piyasa değerini yükseltmek 
amacıyla varlıkların değerini 
arttırmak veya borçların değerini 
düşürmek suretiyle gerçeğe uygun 
değerlerin belirlenmesinde kötüye 
kullanmalara yol açacaktır. Bununla 
beraber gerçekleşmemiş ve hatta 
hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan 
kazançların raporlanmasıyla işletme 
performansının olduğundan daha 
iyi gösterilmesi, finansal raporlar 
tarafından sağlanan bilgilerin 
güvenilirliğini olumsuz yönde 
etkileyecektir.

Anlaşılabilirlik: Finansal tablo kul-
lanıcılarına daha anlaşılır bilgi ver-
mesi açısından gerçeğe uygun de-
ğer yaklaşımı, finansal tabloda yer 
alan bir varlığın satılması durumun-
da elde edilecek tutarın varlığın bi-
lançoda görülen değerini yansıt-
masını öngörmektedir. Dolayısıyla 
kullanıcılar işletmenin bilançosunda 
görülen varlıkla ilgili tutarın o varlığın 
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değeri olduğunu düşünmektedirler. 
Bu anlamda günümüzde varlık ve 
yükümlülüklerin değerinin çok hızlı 
bir şekilde dalgalandığı dikkate 
alındığında gerçeğe uygun değer 
yaklaşımının güncel değerleri 
yansıtması bakımından daha anlaşılır 
bilgi sunduğu ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan bazı ekonomik olaylar, 
doğası gereği karmaşıktır ve basit-
leştirilemezler. Bu tür olaylara ilişkin 
bilgilerin finansal tabloların dışında 
bırakılması, söz konusu tablolarda-
ki bilgilerin daha kolay anlaşılmasını 
sağlayabilir. Ancak böyle bir durum-
da, finansal tablolar, eksik olmaların-
dan dolayı yanıltıcı olabileceklerdir.6 
Örneğin gerçeğe uygun değeri be-
lirlenecek olan varlık ve borcun aktif 
bir piyasasının olmadığı durumlarda 
gerçeğe uygun değerin tahmin edi-
lebilmesi için benzer varlıkların öl-
çüsünden yola çıkmak veya çeşitli 
değerleme tekniklerinden faydalan-
mak gerekecektir.  Bu durumda kul-
lanıcıların finansal tablolardan fayda-
lanmak istediklerinde gerçeğe uygun 
değer değişikliklerinin neden olduğu 
gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar 
ile gerçekleşmiş kazanç ve kayıpların 
birbirinden ayırt edilmesi konusunda 
yaşayacağı zorluklar finansal bilgile-
rin anlaşılabilirliğinin sorgulanma-
sına neden olacaktır (Poroy Arsoy, 
2009).

Karşılaştırılabilirlik: Sermaye piya-
salarının uluslararası bir boyut ka-

6  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, p. NÖ 31

zanmasıyla birlikte güvenilir finansal 
bilgilerin uluslararası düzeyde kar-
şılaştırılabilirliğinin sağlanması zo-
runlu hale gelmiştir. Ayrıca işletme 
yönetimi faaliyet dönemi içerisinde 
elde ettikleri sonuçları hem kendi 
içlerinde hem de diğer işletmelere 
göre göstermiş olduğu performansı-
nı değerlendirmek istemektedir. Bu 
çerçevede karşılaştırılabilirlik, fark-
lı işletmelerde veya farklı tarihlerde 
gerçekleşen aynı finansal olayın fi-
nansal tablo kullanıcıları tarafından 
benzerliklerinin ve farklılıklarının 
ayırt edilmesidir. Tarihi maliyet de-
ğerinin varlıkları elde edilmeleri için 
katlanılan tutarlar itibariyle finansal 
tablolarda raporlanması sonrasında 
hem benzer finansal tablo kalemle-
rindeki benzerlikler hem de farklı fi-
nansal tablo kalemlerindeki farklılık-
lar belirlenemeyecektir (Türel, 2009). 
Bu itibarla finansal tablolardan elde 
edilen bilgileri ekonomik kararların-
da kullanacaklar için gerçeğe uygun 
değer karşılaştırılabilirlik özelliğinin 
sağlanması açısından en uygun yön-
tem olarak kabul edilmektedir.

Diğer taraftan muhasebe standartla-
rının ilke bazlı olması ve finansal ra-
porlama konusunda çeşitli inisiyatif-
lerin tanınması ve bunun sonucunda 
muhasebe uygulamalarında ortaya 
çıkan farklılıklar karşılaştırılabilirliği 
azaltan bir durum olarak ortaya çık-
maktadır.

Zamanında Sunum: Gerçeğe uygun 
değer, her dönemde aynı tip bilgiyi 
yansıtarak finansal tabloların tutar-
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lılığını artırırken, ekonomik koşullar 
değiştiği zaman koşullardaki bu de-
ğişiklikleri yansıtması ise yöntemin 
zamanlılık unsurunu taşıdığını gös-
termektedir. Finansal raporlamaya 
ilişkin Kavramsal Çerçeve’de zama-
nında sunum, finansal bilginin karar 
verenler açısından kararlarını etkile-
yebileceği zamanda mevcut olması 
olarak ifade edilmiştir. Tarihi maliyet 
değeri itibariyle varlık veya yükümlü-
lüklerin değerinin finansal tablolara 
ilk defa dâhil edildiği haliyle kalması 
kullanıcıların finansal raporlama-
dan elde edeceği faydayı azaltan un-
sur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bir başka deyişle, tarihi maliyetin bir 
değerleme ölçütü olarak kullanılma-
sı bir işletmenin finansal durum ve 
ödeme gücünün değerlenmesinde 
büyük ölçüde yetersiz kalmaktadır. 
Gerçeğe uygun değere dayalı finansal 
raporlama yaklaşımında ise varlıklar 
her dönem sonunda gerçeğe uygun 
değerle değerleneceğinden gerçeğe 
uygun değer değişikliklerinin neden 
olacağı kazanç veya kayıplar parça 
parça raporlanmış ve ilgili varlığın sa-
tışının fiili olarak gerçekleştiği tarihte 
önemli tutarda bir kazanç veya kayıp 
raporlanmamış olur (Türel, 2009). Bu 
itibarla işletme ile ilgili karar almada 
kullanılacak finansal bilgilerin zama-
nında sunumu gerçekleştirilerek fi-
nansal tabloların kullanıcıları yanlış 
yönlendirme ihtimali azaltılmaktadır.

6. SONUÇ

Günümüzde, finansal raporlamada 

işletmeler tarafından en fazla tercih edilen 
değerleme esası tarihi maliyet esası olma-
sına karşılık işlemlerin geçekleştiği tarih 
sonrasında değişen bir takım faktörlerin 
etkisiyle gerçeğe uygunluktan uzaklaşma-
sı cari değer yaklaşımlarını gündeme ge-
tirmiştir. Tarihi maliyet değer yaklaşımının 
daha güvenilir bilgi sunması, daha az ma-
liyetli ve anlaşılabilir olması gibi özellikleri 
bünyesinde barındırmasına karşılık gerçeğe 
uygun değer esasına göre hazırlanan finan-
sal tabloların ihtiyaca uygun ve gerçek duru-
mu yansıtan bilgiyi ortaya koyması sebebiyle 
hangi ölçüm esasının kullanılması gerektiği 
hakkında bazı tartışmalar söz konusudur.

Gerçeğe uygun değer finansal bilgi-
nin temel niteliksel özellikleri itibariyle ele 
alındığında varlık ve borçların piyasa teme-
line dayalı olarak güncel değerlerini yan-
sıtması sebebiyle tahminlerde ve işletme 
ile ilgili karar alma sürecinde daha geçerli 
bilgi sunması açısından finansal tablo kul-
lanıcılarının ihtiyacına uygun olduğu değer-
lendirilmektedir. Muhasebe standartlarının 
ilke bazlı olması ve finansal raporlama ko-
nusunda çeşitli inisiyatiflerin tanınması ve 
bunun sonucunda muhasebe uygulamala-
rında ortaya çıkan farklılıklar karşılaştırıla-
bilirliği azaltan bir durum olarak karşımıza 
çıksa da gerçeğe uygun değerin varlık ve 
yükümlülüklerin güncel değerlerini yan-
sıtması nedeniyle farklı işletmelerde veya 
farklı tarihlerde gerçekleşen aynı finansal 
olayın finansal tablo kullanıcıları tarafın-
dan benzerliklerinin ve farklılıklarının ayırt 
edilmesi açısından en uygun yöntem olarak 
kabul edilmektedir. Bu durum itibariyle her 
dönemde aynı tip bilginin üretilmesi finansal 
tabloların tutarlılığını artırırken, ekonomik 
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koşullar değiştiği zaman koşullardaki bu 
değişiklikleri yansıtması finansal bilgilerin 
zamanında sunumunu sağlamaktadır. Di-
ğer taraftan aktif piyasası bulunmayan var-
lık veya yükümlülüklere ilişkin gerçeğe uy-
gun değerin tespitinde sübjektif tekniklerin 
kullanılması güvenilirliğin sorgulanmasına 
neden olmaktadır. Bu doğrultuda güvenilir 
finansal bilginin varlık ve borçların işlem 
gördüğü aktif piyasaların yaygınlaşması ile 
mümkün olacağı sonucuna varılmaktadır.
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