
Muhasebe ifllevlerinin yerine getirilmesi s›ras›nda muhasebeden beklenenin elde
edilmesi için serbestçe hareket edilemez, ba¤l› kal›nmas› gereken ilkeler, standart-
lar ve bunlar›n alt yap›s›n› oluflturan temel kavramlar vard›r.

‹flletmenin mali nitelikli bilgileriyle ilgilenen kifli ve kurumlara muhasebe kav-
ramlar› ile muhasebe ilkelerinin hangi bak›mlardan yararl› oldu¤unu dikkatlice
izleyiniz, sonraki çal›flmalar›n›z s›ras›nda özellikle ifllemlerin nas›l kay›tlanaca-
¤›n› ö¤renirken, bu ünitedeki bilgilerle ilgi kurmaya çal›fl›rsan›z ö¤rendikleriniz
kal›c› olacakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Muhasebe uygulamalar›n›n dayana¤›n› oluflturan temel kavramlar nelerdir ve

neyi ifade ederler?
2. Çeflitli kesimlere bilgi üreten ve iflletmenin varl›klar›, sermayesi ve borçlar› üze-

rinde de¤iflmeler yaratan ifllemlerin izlenmesine ve kontrolüne olanak sa¤layan
genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri nelerdir ve her biri ne için kullan›l›r?

konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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MUHASEBEN‹N TEMEL KAVRAMLARI 

Muhasebe uygulamalar›n›n dayana¤›n› oluflturan Temel Kavram-
lar nelerdir ve neyi ifade ederler?

Bilindi¤i gibi muhasebenin temel ve nihai amac›, ilgili taraflara kararlar›nda kul-
lanabilecekleri bilgileri sunmakt›r. Yöneticilerin ald›klar› kararlar ve bu kararlar›
uygulamalar› ile iflletmenin ulaflt›¤› finansal duruma, sonuca ve sonucu oluflturan
olaylara ait bilgiler muhasebe taraf›ndan üretilir. ‹lgili taraflar›n kararlar›nda kul-
lanabilecekleri bilgilerin temelini de muhasebe taraf›ndan üretilen bu bilgiler
oluflturur.

Muhasebece üretilen ve yönetimin baflar›m›n›n ne oldu¤unu gösteren bu bil-
giler, asl›nda yöneticilerin kendi faaliyetlerinin sonucu olmakla beraber, ayn› za-
manda muhasebecinin uygulad›¤› farkl› kay›tlama ve hesaplama yöntemlerinin,
de¤erleme ölçülerinin de etkisi alt›ndad›r. Ayn› baflar›m, farkl› muhasebecilerin
farkl› görüfl nedeniyle farkl› kay›tlama, hesaplama yöntemlerini ve de¤erleme öl-
çülerini benimsemeleri sonucu farkl› gösterilebilir.

Muhasebe uygulamalar›na yol gösteren genel karar alma kurallar›n›n, di¤er bir
deyiflle genel kabul görmüfl ilkelerin var olmas› yukar›da söz konusu edilen bu
farklar›n en aza indirilmesini sa¤lar, ya da bu farklar›n nedenlerini aç›klar. Bu ku-
rallara genellikle "Muhasebe ‹lkeleri" denilmektedir.  Muhasebe ilkeleri muha-
sebede, iflletmenin ilgili taraflar›n›n yararlar›n› dengeli flekilde göz önünde tutan,
deneyimden ve mant›ktan do¤an, yararl›l›klar› genellikle kabul edildikten sonra il-
ke haline gelen çok say›da ve de¤iflik kurallar oldu¤undan, bunlar için "genel ka-
bul görmüfl muhasebe ilkeleri" ifadesi kullan›lmaktad›r.

Bu ilkelerin teorik dayana¤›n› kavramlar oluflturur. Bu kavramlara "Muhase-
benin Temel Kavramlar›" denilmektedir. Kavramlar bir muhasebe probleminin
çözümü için uygulanacak ilke veya ilkelerin saptanmas›nda veya yeni ve de¤iflen
durumlar için gerekli oldu¤unda yeni ilkeler gelifltirmede temel olacak görüflleri
yans›t›rlar ve gözlemleri düzene koymak ve anlayabilmek amac› ile insan düflün-
cesi sonucunda yarat›l›rlar; böylece bilgiler aras›nda ilgi kurulmas›n› sa¤larlar.

Ayr›ca muhasebe ilkeleri do¤rultusunda muhasebe çal›flmalar›n› belirleyen dü-
zenlemeler olan ve çeflitli ulusal ve uluslararas› kurulufllar taraf›ndan kullan›lan
"Muhasebe Standartlar›" vard›r. Muhasebe standartlar› finansal bilgilerin gerçe-
¤e uygun ve fleffaf olarak üretimine olanak sa¤lad›klar› gibi, muhasebe ve muha-
sebe mesle¤ine yeni boyutlar ve ufuklar getiren ve ülkemizin muhasebe uygula-
malar›n›n uluslararas› kabulü için büyük bir öneme sahiptir.

Ülkemizde Muhasebe Standartlar›n›n oluflturulmas› yenidir ve bu ifllevi TÜR-
MOB bünyesindeki Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar› Kurulu (TMU-
DESK) üstlenmifl durumdad›r. 

Muhasebe ilkelerinin dayana¤› olan ve muhasebe uygulamalar›na yön veren
ayn› zamanda evrensel nitelikte olan muhasebenin temel kavramlar› afla¤›da top-
luca verilmifltir:

1. Sosyal Sorumluluk Kavram›
2. Kiflilik Kavram›
3. ‹flletmenin Süreklili¤i Kavram›
4. Dönemsellik Kavram›
5. Parayla Ölçme Kavram›
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6. Tarihi Maliyet Esas› Kavram›
7. ‹htiyatl›l›k Kavram›
8. Tam Aç›klama Kavram›
9. Tutarl›l›k Kavram›
10. Verilerin Güvenilir Olmas› Kavram›
11.Önemlilik Kavram›
12.Özün Önceli¤i Kavram›

Muhasebenin temel kavramlar› nelerdir? Bu kavramlar neye temel ve ne için temel
olufltururlar? 

Sosyal Sorumluluk Kavram›

Bir iflletmenin nas›l yönetildi¤i ile ilgilenen, iflletme sahipleri ve yöneticiler d›fl›nda daha
birçok taraf›n oldu¤unu biliyoruz. Maafl›n› yöneticiden alan bir muhasebeci mali nitelikli
olaylar›n kayd›nda söz konusu taraflar› da kapsayan bir sorumluluk tafl›mal› m›d›r? 

Muhasebe, sadece yöneticilere gerekli bilgileri üretmekle kalmaz; de¤iflik neden-
lerle iflletmenin mali durumu ve sonucu hakk›nda ilgili olan taraflara da bilgi ver-
mek durumundad›r. Yöneticiler d›fl›ndaki bu kimseler bilindi¤i gibi, iflletme sahip-
leri, ortaklar, alacakl›lar, devletin baz› kurumlar› (Vergi Dairesi, ‹statistik Enstitüsü
gibi), potansiyel yat›r›mc›lar, iflletmede çal›flanlar (iflgörenler) ve hatta toplumdur.

‹lgili taraflardan baz›lar›, gereksinimlerini ortaya koymada daha etkin bir du-
rumdad›r. Örne¤in yöneticiler, finansal tablolar› haz›rlayacak olan muhasebecile-
re ifl veren, emir veren, ücreti saptayan kimselerdir. Borç para verecek kimseler,
kendilerinden kredi istendi¤i zaman etkin durumdad›rlar. Devlet ise gereksinim-
lerini kabul ettirmede yasalar› kullan›r. Bu güne kadar ülkemizde, muhasebeye
sadece Maliyenin isteklerine cevap verecek bir araç olarak yaklafl›lm›fl olmas› sos-
yal sorumluluk kavram›n›n pek dikkate al›nmamas› sonucudur. Fakat iflgörenler
ve toplum gibi di¤er ilgililer gereksinimlerini etkin biçimde anlatmada fazla bafla-
r›l› olamazlar. Oysa uygun bir muhasebenin geliflmesinde ilgili taraflar›n tümünün
a¤›rl›¤› ve yarar› olmal›d›r. Bu da muhasebenin, ilgili taraflar› yan›ltmayacak, on-
lar›n gereksinimlerini karfl›layacak tarafs›z, do¤ru ve adil bilgiler vermesi ile ola-
nakl›d›r. Tarafs›zl›¤›n, gerçe¤in ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi
"Sosyal Sorumluluk Kavram›" gere¤idir. 

Sosyal sorumluluk gözetilmedi¤inde, sözgelifli baz› ifllemleri kay›tlara aksettir-
me zamanlar›n›n tarafl› seçimi ile kar, alacaklar, borçlar büyüklükleri ile oynamak
mümkündür.

"Do¤ruluk Kavram›", "Hakkaniyet Kavram›" da denilmekte olan bu kavrama
ba¤l› kalman›n flartlar›ndan biri muhasebeye esas olan verilerin güvenilir olmas›-
d›r. Dolayisiyle kavram›n "Verilerin Güvenilir Olma Kavram›" ve ayr›ca yine bir te-
mel kavram olan "Tam Aç›klama Kavram›" ile yak›n ilgisi vard›r.

Muhasebe ifllevlerinin yerine getirilmesinde sosyal sorumlulu¤un temel al›nmas› gerekli
midir? Evet ise, neden gereklidir?

Muhasebenin Temel  Kavramlar › 117

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

Sosyal sorumluluk
kavram›, muhasebe
uygulamalar›n›n
yürütülmesinde ve mali
tablolar›n düzenlenmesi ve
sunulmas›nda, belli kifli
veya gruplar›n de¤il, tüm
toplumun ç›karlar›n›n
gözetilmesi ve dolay›s›yle
gerçe¤e uygun, tarafs›z ve
dürüst davran›lmas›d›r.

S IRA S ‹ZDE



Kiflilik Kavram›

Bilançoda bir eflitlik içinde varl›k ve bu varl›klar›n kaynaklar›n›n gösterilmesi bunlar›n
ait oldu¤u bir kiflinin var olmas› gere¤ini anlat›yor mu? Bu kifli iflletme sahibi mi yoksa ifl-
letme sahibinden ayr› bir kifli midir? 

Muhasebede, iflletmenin sahiplerinden ayr›, kendine öz bir kiflili¤i oldu¤u varsa-
y›l›r. Muhasebe kiflili¤i ile tüzel kiflilik kar›flt›r›lmamal›d›r. Baz› durumlarda çak›flan
bu terimler gerçekte farkl› anlam tafl›rlar.

Muhasebede "kiflilik" varl›klar›n üzerinde kontrole sahip olan, taaahhütlere gi-
riflen ve bunlar› yerine getiren, ekonomik faaliyeti yöneten ekonomik birim kifli-
li¤idir. Böyle bir "kifli" kar amac› güden veya gütmeyen bir u¤rafla sahip bir flah›s,
adi bir ortakl›k, bir flirket, bir iflletmeler toplulu¤u hatta bir departman olabilir. Bir
departman›n hukuki aç›dan tüzel kiflili¤i olmamakla beraber, bir muhasebe kiflisi
olmas› olanakl›d›r.  Muhasebe kiflili¤inin tan›nmas› faaliyet alan›n›n ve dolay›s›yla
finansal raporlara dahil edilecek hususlar›n belirlenmesini sa¤lar.

Muhasebenin ifllevlerini yerine getirmesindeki etkinlik alan›n› belirleyen ve s›-
n›rlayan kavram "Kiflilik Kavram›" d›r.

Kiflilik kavram›, iflletmenin tan›m›ndan ç›kart›lan iflletmenin varl›klara (üretim
faktörleri) sahip olmas› gerçe¤i ile birlikte ele al›n›nca çift tarafl› muhasebe esas›-
na (VARLIKLAR= SERMAYE + BORÇLAR) temel olur, di¤er bir deyiflle çift tarafl›
kay›t esas›na olanak sa¤lar.

Muhasebe kiflili¤i ile iflletme kiflili¤i her zaman çak›flmaz; kendi ad›na varl›klara sahip
olan, borçlanabilen her ünite bir muhasebe kiflisidir, bir holding, bir departman bir flube
gibi. 

Kiflilik kavram› ile VARLIKLAR= SERMAYE + BORÇLAR eflitli¤i aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z.

‹flletmenin Süreklili¤i Kavram›

Bir iflletmenin içinde bulundu¤u ortamda yaflayabilmesi, benzer iflletmelerle rekabet ede-
bilmesi için gelece¤e yönelik araflt›rma yapmas› gerekli midir? Araflt›rma ve gelifltirme
yapmas› o iflletmenin iflleyiflinde bir süreklili¤in olaca¤›n› ifade eder mi? 

‹flletmelerin ömürleri genellikle s›n›rl› de¤ildir. Bir iflletmenin yaflam›n›n, aksine
bir kan›t olmad›kça sonsuz oldu¤u, sonsuz olmasa bile en az›ndan mevcut plan-
lar›n›, taahhütlerini ve kontratlar›n› yerine getirmeye yetecek kadar bir süre varl›-
¤›n› sürdürece¤i varsay›l›r.

"Süreklilik Kavram›", muhasebe kiflisinin (iflletmenin, departman›n vs.) amaç-
lar›n› ve en az›ndan mevcut taahhütlerini yerine getirmeye yetecek kadar uzun bir
süre faaliyette bulunaca¤›n› varsayar. Bir görüfle göre taahhütler de¤iflik zaman
aral›klar›nda oldu¤undan, tüm mevcut taahhütleri gelecekte tamamlamak için ge-
çen süre içersinde yeni taahhütlerde bulunulacakt›r. Bu da iflletme yaflam›n›n s›-
n›rlanmas›na mani olacakt›r.

Bu varsay›m alt›nda ekonomik yaflam›n sürdürülebilmesi iflletmenin uzun
ömürlü varl›klar elde etmesini, uzun vadeli borçlar yüklenmesini, uzun vadeli
planlar yapmas›n›, ileriye yönelik araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunma-
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s›n›, uzun süreli etkiye sahip reklam yapmas›n› gerektirir. Böylece bu varsay›m,
do¤ru analizlerin yap›labilmesi için, varl›klar›n ve borçlar›n nas›l s›n›fland›r›laca¤›,
etkisinin uzun süre için geçerli oldu¤u araflt›rma, gelifltirme, reklam harcamalar›-
n›n nas›l kaydedilece¤i ve de¤erleme ölçülerinin seçimi konusunda geçerli olacak
ilkelere ›fl›k tutar. Bu kavram›n gereklili¤ine iliflkin örnekler muhasebe ö¤retimi-
nin ileri aflamalar›nda verilebilir.

Daha önceki ünitelerde analiz yapabilmek için varl›klar› ve kaynaklar› oluflturan unsurla-
r› ortak niteliklerine göre gruplamak gerekti¤ini ö¤rendik. Bir iflletmenin, faaliyetlerini
bir dönemden uzun süreler için, sürdürece¤i, di¤er bir ifade ile uzun süreler yararlana-
ca¤› sahip oldu¤u bina ile bir dönem içinde satmak amac› ile sahip oldu¤u mal ya da ka-
sas›ndaki para ayn› nitelikte midir? Bu iflletmenin sürekli olaca¤› de¤il de bir dönem için-
de tasfiye olaca¤› varsay›lsa idi ayn› varl›klar›n grupland›r›lmas› önem tafl›r m›yd›? 

Dönemsellik Kavram›

‹flletmenin iyi yönetilmesinde, herbir ifllevin (pazarlama, üretim, finans ve insan kaynak-
lar›) planlanmas›, baflar›lar›n ölçülmesi, planlananla baflar›lan›n karfl›laflt›r›larak kontro-
lünün katk›s› olabilir mi? ‹flletmenin faaliyetlerinin süreklili¤i varsay›m›na karfl›n bu sa-
y›lanlar›n baflar›lmas› için ne yap›lmal›d›r? 

Muhasebenin tan›m›nda yer alan, ilgili taraflara kararlar›nda kullanabilecekleri bil-
gi üretme fonksiyonunu yerine getirmesi için yöneticinin baflar›m biçim ve gücü-
nün bir sonucu olan mali durum ile sonuç (kar ve zarar)ve sonucu oluflturan un-
surlar›n belirlenebilmesi gerekir. ‹flletmenin salt süreklili¤i varsay›m›na ba¤l› kal-
mak muhasebenin bu fonksiyonunu yerine getirmesini engeller. Bu nedenle sü-
rekli ömre sahip oldu¤u varsay›lan iflletmenin yönetici taraf›ndan gerçeklefltirilen
faaliyetlerinin belirli aralarla kesildi¤i varsay›larak baflar›m›n›n ne oldu¤unun sap-
tanmas› gere¤i "Dönemsellik Kavram›"n›n sonucudur.

Bu kavram gere¤ince iflletmenin s›n›rs›z kabul edilen ömrü, belli dönemlere
bölünür ve her dönemin faaliyet sonuçlar› di¤er dönemlerden ba¤›ms›z olarak
saptan›r. Örne¤in yöneticinin belli bir döneme ait baflar›m›n›n sonucunun ölçüle-
bilmesi için sadece ayn› döneme ait gelirle (has›tlatla) giderlerin karfl›laflt›r›lmas›
dönemsellik kavram›n›n bir gere¤idir.

Dönemsellik diye bir kavram temel al›nmasayd› her y›l sonunda bilanço, gelir tablosu ç›-
karmak gerekir miydi ve muhasebenin analiz, yorum ve raporlamay› içeren ikinci ifllevi-
ne gerek kal›r m›yd›?

Parayla Ölçme Kavram›

Muhasebenin tan›m›nda gördü¤ümüz varl›klar ve kaynaklar üzerindeki de¤iflmelerin "pa-
ra ile ifade edilen nitelikteki" de¤iflmeler olmas›n›n nedeni ne olabilir? 

Bu kavram varl›klarda ve kaynaklarda meydana gelen de¤iflmelerin ortak bir öl-
çü olarak para birimiyle ölçülmesi gerekti¤ini ifade eder. Bu nedenle bu kavram
"Parayla Ölçme Kavram›" olarak ifade edilmektedir.

Para asl›nda statik bir de¤ere sahip de¤ildir; paran›n sat›n alma gücünde düfl-
me veya yükselmeden bahsedilebilir. Bu bak›mdan ölçme ifllevini her zaman için

Muhasebenin Temel  Kavramlar › 119

Dönemsellik kavram›, gelir
(has›lat) ve karlar›n ayn›
döneme ait maliyet, gider ve
zararlarla karfl›laflt›r›lmas›
gere¤ini ifade eder.

Parayla ölçme kavram›,
ifllemlerin muhasebeye ortak
bir ölçü olarak para birimiyle
yans›t›lmas›n› ifade eder.

S IRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M



paran›n hakk›yla yerine getirece¤i söylenemez. Bu aç›dan kavram›n para ile ölç-
me yerine "Para ile ‹fade" fleklinde isimlendirildi¤i de görülmektedir.

Bu kavram muhasebenin tan›m›ndan bafllamak üzere tüm muhasebe süreci
içinde etkilidir. Bilindi¤i gibi muhasebe, varl›k ve kaynaklar üzerinde parayla ifa-
de edilebilen de¤iflikliklerle ilgilenir.

Parayla ölçme kavram› neyi ifade eder? 

Tarihi Maliyet Kavram›

Bir mal›n sat›fl›nda sonucun ne oldu¤unu araflt›r›rken, sat›fltan elde edilen has›lat ile sat-
t›¤›n›z mal›n maliyetini mi, yoksa o mal›n piyasa de¤eri de¤iflmiflse, örne¤in artm›flsa, pi-
yasa de¤erinimi karfl›laflt›rmay› uygun görürsünüz? 

Varl›klar›n ve yükümlülüklerin muhasebe kay›tlar› ve mali tablolarda gösterilebil-
mesi için para ile ifade edilmesi gerekti¤ini belirtmifltik. Ancak para ile ifade edi-
lecek büyüklü¤ün belirlenebilmesi için hangi de¤er esas al›nacakt›r? Bu de¤er el-
de etme maliyeti veya maliyet de¤eri olabilece¤i gibi, yerine koyma maliyeti, pi-
yasa de¤eri gibi de¤erler de olabilir.

Günümüzde varl›klar›n ve yükümlülüklerin de¤erlemesinde maliyet
de¤eri esas al›nmaktad›r. Finansal tablolar› haz›rlayanlar ve kullananlar, gele-
neksel olarak, tarihi maliyet kavram›na ba¤l› olarak muhasebede ölçme ve rapor-
lama için en yararl› esas›n maliyet oldu¤unu kabul etmifllerdir. Çünkü;

1. Maliyet de¤eri belgelere dayand›r›larak kolayca ve nesnel olarak elde edi-
lebilir. Bu nedenlerle di¤er de¤erleme yöntemlerine göre daha güvenilir ol-
du¤undan da bir üstünlü¤e sahiptir.

2. Maliyet, bir tahmin veya yarg› konusu de¤il kesin ve kan›tlanabilir bir de-
¤erdir. Bir kez belirlendikten sonra o varl›k iflletmenin varl›klar› aras›nda
kald›¤› sürece maliyeti de sabit kal›r. Kesinlik ve kan›tlanabilirlik özellikle-
ri muhasebe verilerini kullananlar için oldukça önemlidir.

3. Süreklilik kavram› iflletmenin hemen likide edilemeyece¤ini benimsedi¤in-
den tasfiye de¤eri yerine varl›klar›n elde edilme maliyetleri üzerinden ele
al›nmas›n› gerektirir.

Dolay›s›yle "tarihi maliyet kavram›", para ve alacaklar ve maliyetinin belirlen-
mesi mümkün veya uygun olmayan unsurlar hariç bütün aktifler ile gider kalem-
lerinin elde edilme (inkisap) maliyetleri ile muhasebelefltirilmelerinin gereklili¤ini
ifade eden bir kavram olmaktad›r.

Tarihi maliyet kavram› neyi ifade eder? Bu kavram› hakl› k›lan gerekçeler nelerdir?

‹htiyatl›l›k Kavram›

‹flletmeniz içinde bulundu¤unuz y›l sonunda kar elde etmifl olsun. Ancak y›l sonunda so-
nuçlanma safhas›nda, fakat henüz sonuçlanmam›fl olan bir tazminat davan›z oldu¤unu; bu
davan›n büyük olas›l›kla aleyhinize sonuçlanaca¤›n› bekledi¤inizi varsayal›m. Y›l sonun-
da elde etti¤iniz kar›n tamam›n› ortaklara da¤›t›rsan›z, izleyen y›lda dava kesinleflti¤inde
tazminat› ödemekte zorluk çekece¤inizi de biliyorsunuz.
Bu durumda, ileride ödeyece¤iniz tazminat› bu dönem zarar yazmak suretiyle kar› sapta-
man›z ve bu büyüklükteki kar› da¤›tman›z size nas›l bir fayda sa¤lar? 
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"‹htiyatl›l›k Kavram›", teknik anlamda, yak›n olan en karanl›k sonuçlar› ortaya
ç›karan ölçü ve kay›tlama yönteminin seçilmesini ifade eder. Buna göre, kay›tlar-
da gelir tahminine yer verilmeyecek, fakat olas› (muhtemel) zararlar hemen kayda
al›nacakt›r. Bu kavram, iflletmenin finansal durumu ile faaliyet sonuçlar›n› oldu-
¤undan fazla veya az göstermek için kullan›l›rsa, anlam›n› kaybeder. Bu aç›dan ih-
tiyatl›l›k kavram›nda, ölçülü davranma, isabetli ve tarafs›z tahminlerde bulunma
esast›r. Bu kavrama, "muhafazakarl›k" ya da "tutuculuk" kavram› da denilmektedir.

‹htiyatl›l›k kavram› neyi ifade eder? 

Tam Aç›klama Kavram›

Dönem sonu bilançonuzda varl›klar›n›z aras›nda 100.000.000 lira de¤erinde mal›n›z gö-
rülsün. Dönem sonu ifllemleri bir gün içinde tamamlanmayaca¤› için 31.12 tarihini tafl›-
yan bilançonuzu diyelim ki izleyen dönemde 20.01 .. tarihinde ç›kard›n›z. Ancak mal›n›-
z›n önemli bir k›sm›, 3/4 ü 08.01….. tarihinde yand›. Bilançoda görülen 100.000.000 li-
ra de¤erindeki mal mevcudu bilgisi ilgili taraflar› yan›ltmaz m›? yan›ltmay› önlemek için
ne düflünürsünüz?

Muhasebenin, ilgili taraflar›n kararlar›nda kullanacaklar› bilgileri üretirken Sosyal
Sorumluluk Kavram›na ba¤l› kalaca¤› bilinmektedir. Bu kavramla yak›n ilgisi olan
"Tam Aç›klama Kavram›" na göre muhasebe, kay›t sistemi içine dahil edemedi-
¤i ancak ilgili taraflar için önem tafl›yan baz› bilgileri Sosyal Sorumluluk Kavram›-
n›n bir uzant›s› olarak mali raporlarda parantez içinde veya dipnot olarak veya
aç›klama halinde vermek durumundad›r. Varl›klar›n ipotekli veya sigortal› olup
olmad›klar›, ipotek dereceleri veya sigorta de¤erleri, bilanço haz›rl›klar› s›ras›nda
fakat bilanço tarihinden sonra meydana gelmifl büyük bir zarar (yang›n, sel, vs.)
veya dönem içinde yap›lan fakat tamamlanmam›fl büyük de¤ere sahip bir anlafl-
ma (al›nan bir siparifl gibi), ya da benimsenen ilke ve usullerdeki de¤iflmeler ile
yaratt›klar› farklar ile ilgililere aç›klanmal›d›r.

Tam aç›klama kavram›n›n mahiyeti nedir ve tam aç›klama kavram›na uymayan bir davra-
n›flla, yukar›da belirtilen durumlar› (e¤er meydana gelmiflse) ilgililere aktarmay› dikkate
almaman›n yarataca¤› sonuçlar› aç›klay›n›z.

Tutarl›l›k Kavram›

‹leride görece¤imiz gibi baz› ifllemlerin kayd›nda ve kayda esas olacak hesaplamalarda
farkl› yöntemler uygulanabilir. Örne¤in, bir yöntemin uygulanmas› x giderlerinin 100 bü-
yüklükte oldu¤unu gösterirken, di¤er bir yöntemin uygulanmas› ayn› giderlerin 90 büyük-
lükte oldu¤unu hesaplayabilir. Diyelim ki y›llar aras› bir karfl›laflt›rma yapt›¤›n›zda bu
farkl› yöntemlerin kullan›lm›fl olmas›n›n yaratt›¤› fark› dikkate almazsan›z vard›¤›n›z so-
nuç sa¤l›kl› olur mu?

Baflar›m›n de¤erlenmesinde "karfl›laflt›rman›n" önemli rolü vard›r. Muhasebe uy-
gulamalar›na esas olan muhasebe ilkelerinde, hesaplama ve kaydetme yöntemle-
rinde Tutarl›l›k Kavram›na dikkat edilmedi¤i takdirde de¤erleme sonucu ulafl›-
lan yarg›n›n do¤ru olmamas› do¤ald›r. Böyle bir kavram temel al›nmad›¤› durum-
larda kullan›lan ilkelerde, yöntemlerde tarafl› de¤ifltirmeler yaparak sonucu, bile-
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rek de¤ifltirmek olanakl› ve olas›d›r. Örne¤in, dönemsonu ifllemleri s›ras›nda du-
ran varl›kta (bina, tafl›t arac› gibi) bir dönemde meydana gelen y›pranma pay›n›n
di¤er bir ifadeyle amortisman›n büyüklü¤ünün saptanmas› için çeflitli yöntemler
vard›r. De¤iflik yöntemlere göre hesaplanacak amortisman giderleri büyüklükleri
farkl› bulunur. Y›ldan y›la farkl› yöntemlerin kullan›lmas› farkl› sonuçlar›n bulun-
mas› anlam›na gelir ki, bu da sonucu etkileyecektir. Oysa bu fark gerçek bir fark
de¤il, de¤iflmezli¤e uyulmamas› sonucu ortaya ç›kan bir farkt›r.

Temel görüfl de¤iflmezlik olmakla beraber gerekti¤inde daha önce benimsen-
mifl olan ilkelerde, yöntemlerde de¤iflme yap›labilir. Ancak bu durumda yap›lan
de¤iflmenin mali raporlarda neden oldu¤u fark›n belirtilmesi gerekir.

Tutarl›l›k kavram› neyi ifade eder?

Verilerin Güvenilir Olmas› Kavram›

Muhasebenin tan›m›nda geçen mali olaylarla ilgili bilgilerin toplanmas›n›n (elde edilme-
sinin) o olay› tan›mlayan belgelerle gerçekleflece¤ini biliyoruz. Ad› geçen belgelerin güve-
nilir olmamas›n›n, di¤er bir ifade ile güvenilir, objektif, do¤ru bilgileri tafl›mamas›n›n
do¤uraca¤› sonucun mali tablolara etkisi ne olur?

Muhasebenin tan›m›nda yer alan ve sonraki kay›tlara temel olan, di¤er bir deyifl-
le kay›tlara olanak sa¤layan mali olaylar ile ilgili bilgi toplama, bu olaylar› kan›t-
layan belgelerin ele geçirilmesini ifade eder. "Verilerin Güvenilir Olmas› Kavram›"
bu belgelerin güvenilir olmas›n› ister. Bu gereklilik sosyal sorumluluk kavram›n›n
da istedi¤i bir durumdur.

Bu kavram, baz› muhasebe ders kitaplar›nda "Objektif Belge Kavram›" ismi al-
t›nda görülmektedir. Ancak ifllemlerin objektif begelerle kan›tlanmas› her an için
olanakl› de¤ildir. ‹flletmenin objektif belgelerle gösterece¤i al›fllar›, sat›fllar›, gider-
leri yan›nda giderlerin veya maliyetlerin dönemler veya mamuller aras›nda da¤›-
t›lmas›nda oldu¤u gibi, objektif belgeleri olmayan dahili ifllemleri de vard›r. Bu ifl-
lemlerin kayda al›nmas›nda yetkili flah›slar›n ilgili olaylar› ve koflullar› dikkate al-
malar›ndan sonra kendi hüküm ve görüfllerinden do¤an güvenilir tahmin ve ka-
rarlar› esas olur. Bu iki durumu da kapsad›¤› için "Objektif Belge Kavram›" ifade-
si yerine "Verilerin Güvenilir Olmas› Kavram›" demek daha uygundur. 

Yukar›da edindi¤iniz bilgileri temel alarak gazete haberlerinde çokça rastlad›¤›n›z sahte
fatura olaylar›n›n yaratabilece¤i sonuçlar› de¤erleyiniz.

Önemlilik Kavram›

Sizin için önemli olan bir hususun herkes için önemli oldu¤unu ileri sürebilir misiniz?
Karar verirken karfl›laflt›¤›n›z, karar›n›z›n konusu ile ilgili fakat sizin için önemsiz olan
bir husus karar›n›z› de¤ifltirir mi?

Muhasebe ve denetim literatüründe önemlili¤in kesin tan›m› yap›lamamaktad›r.
Çünkü önemlilik, söz konusu olan herhangi bir problemin çözümünde o proble-
mi çevreleyen koflullar›n ›fl›¤› alt›nda hüküm verilecek bir konudur. Bu bak›mdan
muhasebecinin önemli olan› önemli olmayandan ay›rabilmesi için ancak genel bir
tan›m yap›labilir.
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"Önemlilik Kavram›"na göre bir durum, bir olay veya unsurun, içinde bulun-
du¤u zaman yönünden aç›klanmas› veya bir yöntem olarak kullan›lmas› hük-
mü(yarg›y›) de¤ifltirecekse veya hükümde bir fark yaratacaksa o durum, o olay
veya unsur önemlidir.

Yat›r›m ve di¤er kararlar için ilgili olan finansal bilgiler genellikle önemli de-
recede detayl› olarak (özellikle bilgisayar ve di¤er iletiflim araçlar›n›n genifl kulla-
n›m› ile) haz›rlanabilir. Çok fazla bilgi t›pk› çok az bilgi gibi yan›lt›c› olabilir. E¤er
çok fazla bilgi gösterilirse, ilgili hususlar gömülür ve mali tablo okuyucusu karar-
lar›n› yetersiz bilgilere dayand›rm›fl olur.

Muhasebecinin finansal raporlamadaki sorumluluklar›ndan biri bu bilgi y›¤›n›-
n›, raporlar› kullanacaklar için anlaml› hale getirecek flekilde özetlemektir. Böyle-
ce önemlilik, nelerin aç›klanaca¤› üzerine bir s›n›rlamad›r. Bir bak›ma önemlilik,
belirli kullan›c›lar›n büyük detay y›¤›n›ndan yararlanma olanaks›zl›¤›n›n ortaya ç›-
kard›¤› bir zorunluluk olarak görülür.

Önemlili¤i etkileyen iki faktör vard›r:
1. Bir unsurun rapordaki önemli say›sal büyüklüklere oranla hacmi (büyüklü¤ü),
2. Ele al›nan unsurun yap›s›.
Örne¤in yang›n sonucu meydana gelen 50.000.000 lira tutarl› bir zarar küçük

bir iflletme için önemli olabilir, fakat bu olay büyük bir iflletmenin raporlar›nda
özellikle belirtilecek önemde de¤ildir. Buna ra¤men bir iflgörenin zimmetine ge-
çirdi¤i 50.000.000 lira, olay›n niteli¤i nedeni ile iflletmelerin hemen hepsinde üze-
rinde durulacak önemdedir. Çeflitli alacak ve borçlar›n incelenmesi s›ras›nda gö-
rece¤imiz gibi, ilgili taraflar›n gereksinimleri için önemli anlamlar tafl›yan alacak-
borç çeflitleri kendi adlar›na aç›lacak hesaplarda izlenirken, tekrarlamayan ya da
küçük tutarlarda olan alacak ve borçlar için "Di¤er Alacaklar" ve "Di¤er Borçlar"
hesaplar› açmak yeterli olur. Bu görüfl di¤er bilanço unsurlar›na ait hesaplar›n be-
lirlenmesinde de geçerlidir. 

Önemlilik kavram›n›n mahiyeti nedir? Mali bilgilerin aç›klanmas›nda hangi aç›lardan
önemi vard›r?

Özün Önceli¤i Kavram›

Ailenizin uzun y›llard›r kira ile oturdu¤u, belki de sizin içinde do¤mufl oldu¤unuz evin
mülkiyetinin size ait olmamas›, içinde yaflam›n›z› sürdürdü¤ünüz o eve "yuvan›z" olarak
bakman›z› engeller mi?

"Özün Önceli¤i Kavram›" gere¤ince ifllemlerin muhasebeye yans›t›lmas›nda
onlar›n biçimlerinden önce finansal özellikleri ve iflletme için ifade etti¤i gerçek
göz önünde tutulur. Genel olarak ifllemlerin biçimleriyle özleri aras›nda bir para-
lellik olmakla birlikte baz› durumlarda farkl›l›klar ortaya ç›kar›r. Böyle durumlar-
da özün önceli¤i esast›r. Örne¤in Finansal Kiralama (Leasing) ile elde edilen bir
varl›k için varl›k olman›n flart› olan "mülkiyete sahip olma" söz konusu olmad›¤›
halde o varl›ktan gelecek yarar sa¤lama nedeni ile, di¤er bir ifade ile özün öne
geçmesi sonucu bu varl›¤›, kay›tlamada aktifler aras›na katma mümkündür.

Özün önceli¤i kavram› neyi ifade eder?

Muhasebenin Temel  Kavramlar › 123

Önemlilik kavram›na göre,
bir hesap kalemi veya mali
bir olay›n nisbi a¤›rl›k ve
de¤erinin, mali tablolara
dayan›larak yap›lacak
de¤erlemeleri veya al›nacak
kararlar› etkileyebilecek
düzeydeyse o olay önemlidir.

‹fllemlerin muhasebeye
yans›t›lmas›nda ve onlara
iliflkin de¤erlendirmelerin
yap›lmas›nda biçimlerinden
çok özleri esast›r.

S IRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE



ÜLKEM‹ZDE GENEL KABUL GÖRMÜfi MUHASEBE ‹LKELER‹

Çeflitli kesimlere bilgi üreten ve iflletmenin varl›klar›, sermayesi ve
borçlar› üzerinde de¤iflmeler yaratan ifllemlerin izlenmesine ve
kontrolüne olanak sa¤layan genel kabul görmüfl muhasebe ilkele-

ri nelerdir ve herbiri ne için kullan›l›r?

Muhasebe uygulamas›n› oluflturan muhasebe usulleri, ifllemleri ve teknikleri, ge-
nel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine dayan›r. Bu ilkeler de daha önce ifade
edildi¤i gibi, muhasebenin temel kavramlar›na dayanmakta olup, hepsi birlikte bir
bütün meydana getirirler.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile getirilen muhasebe usul ve
esaslar› kapsam›ndaki "Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lkeleri"nin amac›; "Ser-
maye koyan veya sonradan kendilerine ait kar› iflletmede b›rakan sahip ve hisse-
darlar ile alacakl›lar›n iflletmeye sa¤lad›klar› kaynaklar ve bunlarla elde edilen var-
l›klar›n, muhasebe kay›t, hesap ve tablolar›nda anlaml› bir flekilde tespit edilmesi
ve gösterilmesi yoluyla, belirli bir tarihte iflletmenin mali durumunun aç›kl›kla ve
ilgililer için gerçe¤e uygun olarak yans›t›lmas›d›r" fleklinde belirlenmifltir.

Genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri, temel mali tablolara paralel olarak,
tebli¤de afla¤›daki gibi iki ana gruba ayr›lmaktad›r:

1. Gelir Tablosu ‹lkeleri
2. Bilanço ‹lkeleri

a. Varl›klara ‹liflkin ‹lkeler
b. Yabanc› Kaynaklara ‹liflkin ‹lkeler
c. Öz Kaynaklara ‹liflkin ‹lkeler

Genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri hangi tablolar› hedef alarak, ne flekilde
grupland›r›lmaktad›r?

Gelir Tablosu ‹lkeleri
Gelir tablosu ilkelerinin amac›: sat›fllar›n, gelirlerin, sat›fllar maliyetinin, giderlerin,
kar ve zararlara ait hesaplar›n ve belli dönemlere ait iflletme faaliyeti sonuçlar›n›n
s›n›fland›r›lm›fl ve gerçe¤e uygun olarak gösterilmesini sa¤lamakt›r.

Bütün sat›fllar, gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarlar› üzerin-
den gösterilirler ve hiçbir sat›fl, gelir ve kar kalemi bir maliyet, gider ve zarar ka-
lemi ile tamamen veya k›smen karfl›laflt›r›lmak suretiyle gelir tablosu kapsam›ndan
ç›kar›lamaz.

Bu amaç do¤rultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri afla¤›da belirtilmifltir.
1. Gerçekleflmemifl sat›fllar, gelir ve karlar; gerçekleflmifl gibi veya gerçekleflen-

ler gerçek tutar›ndan fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya
dönemlerin, gerçe¤e uygun faaliyet sonuçlar›n› göstermek için, dönem veya
dönemlerin bafl›nda ve sonunda do¤ru hesap kesimi ifllemleri yap›lmal›d›r.

2. Belli bir dönemin sat›fllar› ve gelirleri, bunlar› elde etmek için yap›lan sat›fl-
lar›n, maliyeti ve giderleri ile karfl›laflt›r›lmal›d›r. Belli bir dönem veya dö-
nemlerin bafl›nda ve sonunda maliyet ve giderleri gerçe¤e uygun olarak
gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda do¤ru hesap kesimi ifl-
lemleri yap›lmal›d›r.

3. Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar ile özel tükenmeye tabi varl›klar
için uygun amortisman ve tükenme pay› ayr›lmal›d›r.
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4. Maliyetler; maddi duran varl›klar, stoklar, onar›m ve bak›m ve di¤er gider
gruplar› aras›nda uygun bir flekilde da¤›t›lmal›d›r. Bunlardan direkt olanla-
r› do¤rudan do¤ruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenler zaman ve kullan-
ma faktörü dikkate al›narak tahakkuk ettirilip, da¤›t›lmal›d›r.

5. Ar›zi ve ola¤anüstü niteli¤e sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dö-
nemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlar›ndan ayr› olarak
gösterilmelidir.

6. Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolar›nda düzeltme
yap›lmas›n› gerektirecek büyüklük ve nitelikler d›fl›nda kalanlar, dönemin
gelir tablosunda gösterilmelidir.

7. Karfl›l›klar, iflletmenin kar›n› keyfi bir flekilde azaltmak veya bir döneme ait
kar› di¤er döneme aktarmak amac›yla kullan›lmamal›d›r.

8. Dönem sonuçlar›n›n tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen de¤erleme esas-
lar› ve maliyet yöntemlerinde bir de¤ifliklik yap›ld›¤› takdirde, bu de¤iflikli-
¤in etkileri aç›kça belirtilmelidir.

9. Bilanço tarihinde varolan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olay›n gelecek-
te ortaya ç›k›p ç›kmamas›na ba¤l› durumlar› ifade eden, flarta ba¤l› olaylar-
dan kaynaklanan, makul bir flekilde gerçe¤e yak›n olarak tahmin edilebilen
gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yans›t›l›r. fiarta ba¤l›
gelir ve karlar için ise gerçekleflme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir ta-
hakkuk ifllemi yap›lmaz; dipnotlarda aç›klama yap›l›r.

Gelir tablosu ilkelerinin amac› nedir? Hangi konular› ele almaktad›r?

Bilanço ‹lkeleri
Bilanço ilkelerinin amac›; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kar› ifllet-
mede b›rakan sahip ve hissedarlar ile alacakl›lar›n iflletmeye sa¤lad›klar› kaynak-
lar ve bunlarla elde edilen varl›klar›n muhasebe kay›t, hesap ve tablolar›nda an-
laml› bir flekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte iflletmenin
mali durumunun aç›kl›kla ve ilgililer için gerçe¤e uygun olarak yans›t›lmas›d›r.

Bilanço, varl›klar›n içinde bulunulan zamandaki de¤erini veya tasfiye halinde
bunlar›n sat›fl›ndan elde edilecek para tutarlar›n› yans›tan bir tablo de¤ildir.

Bütün varl›klar, yabanc› kaynaklar ve özkaynaklar bilançoda gayrisafi de¤erle-
ri ile gösterilirler. Bu ilke, bilançonun net de¤er esas›na göre düzenlenmesine bir
engel oluflturmaz. Bu do¤rultuda net de¤erle bilanço düzenlemesinin gere¤i ola-
rak indirim kalemlerinin ilgili hesaplar›n alt›nda aç›kça gösterilmesi esast›r.

Bu amaç do¤rultusunda benimsenen bilanço ilkeleri; varl›klar, yabanc› kay-
naklar ve özkaynaklar itibariyle afla¤›da belirtilmifltir.

Bilanço ilkelerinin amac› nedir? Hangi konular› ele almaktad›r?

Varl›klara ‹liflkin ‹lkeler
Bu ilkeler varl›klar›n do¤ru bir flekilde kaydedilerek, iflletmenin mali yap›s›n›n
aç›kça ortaya konulmas›n› amaçlar. Öyle ki:

1. ‹flletmenin bir y›l veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüflebilecek
varl›klar›, bilançoda dönen varl›klar grubu içinde gösterilir.

2. ‹flletmenin bir y›l veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüflemeyen,
hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlan›lan uzun
vadeli varl›klar›, bilançoda duran varl›klar grubu içinde gösterilir. Dönem
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sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir y›l›n al-
t›nda kalanlar dönen varl›klar grubunda ilgili hesaplara aktar›l›rlar.

3. Bilançoda varl›klar›, bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle göste-
rebilmek için, varl›klardaki de¤er düflüklüklerini göstererek karfl›l›klar›n ay-
r›lmas› zorunludur.
Dönen varl›klar grubu içinde yer alan menkul k›ymetler, alacaklar, stoklar
ve di¤er dönen varl›klar içindeki ilgili kalemler için yap›lacak de¤erleme
sonucu gerekli durumlarda uygun karfl›l›klar ayr›l›r. Bu ilke, duran varl›klar
grubunda yer alan alacaklar, ba¤l› menkul k›ymetler, ifltirakler, ba¤l› ortak-
l›klar ve di¤er duran varl›klardaki ilgili kalemler için de geçerlidir.

4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde
tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler ka-
y›t ve tespit edilmeli ve bilançoda ayr›ca gösterilmelidir.

5. Dönen ve duran varl›klar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço ta-
rihindeki gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterebilmek için reeskont ifllemleri
yap›lmal›d›r.

6. Bilançoda duran varl›klar grubunda yer alan maddi duran varl›klar ile mad-
di olmayan duran varl›klar›n maliyetini çeflitli dönem maliyetlerine yükle-
mek amac›yla, her dönem ayr›lan amortismanlar›n birikmifl tutarlar› ayr›ca
bilançoda gösterilmelidir.

7. Duran varl›klar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varl›klar›n mali-
yetini çeflitli dönem maliyetlerine yüklemek amac›yla, her dönem ayr›lan
tükenme paylar›n›n birikmifl tutarlar› ayr›ca bilançoda gösterilmelidir.

8. Bilançonun dönen ve duran varl›klar gruplar›nda yer alan alacaklar, men-
kul k›ymetler, ba¤l› menkul k›ymetler ve di¤er ilgili hesaplardan ve yüküm-
lülüklerden iflletmenin sermaye ve yönetim bak›m›ndan iliflkili bulundu¤u
ortaklara, personele, ifltiraklere ve ba¤l› ortakl›klara ait olan tutarlar›n›n ay-
r› gösterilmesi temel ilkedir.

9. Tutarlar› kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk iflle-
mi yap›lmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterirler.

10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsam›nda yer almayan di¤er teminatlar›n
özellikleri ve kapsamlar› bilanço dipnot veya eklerinde aç›kça belirtilmelidir.
Bu ilke, al›nan rehin, ipotek ve bilanço kapsam›nda yer almayan di¤er te-
minatlar için de geçerlidir.

Ayr›ca, iflletme varl›klar› ile ilgili toplam sigorta tutarlar›n›n da bilanço dipnot
veya eklerinde aç›kça gösterilmesi gerekmektedir.

Varl›klara iliflkin ilkeler hangi varl›klar› ele almaktad›r?

Yabanc› Kaynaklara ‹liflkin ‹lkeler
Bu ilkeler iflletmenin tüm yabanc› kaynaklar›n›n iflletmenin mali yap›s›n› gerçe¤e
uygun ve aç›kça göstermek üzere kaydedilerek izlenmesini amaçlar. Öyle ki:

1. ‹flletmenin bir y›l veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçlar›,
bilançoda k›sa vadeli yabanc› kaynaklar grubu içinde gösterilir.

2. ‹flletmenin bir y›l veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmifl borçlar›,
bilançoda uzun vadeli yabanc› kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem so-
nu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir y›l›n alt›nda
kalanlar k›sa vadeli yabanc› kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktar›l›rlar.

3. Tutarlar› kesinlikle saptanamayanlar› veya durumlar› tart›flmal› olanlar› da
içermek üzere, iflletmenin bilinen ve tutarlar› uygun olarak tahmin edilebi-
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len bütün yabanc› kaynaklar› kay›t ve tespit edilmeli ve bilançoda gösteril-
melidir. ‹flletmenin bilinen, ancak tutarlar› uygun olarak tahmin edilemeyen
durumlar› da bilançonun dipnotlar›nda aç›k olarak belirtilmelidir.

4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen has›lat ile cari dönem-
de tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler ka-
y›t ve tespit edilmeli ve bilançoda ayr›ca gösterilmelidir.

5. K›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini
bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterebilmek için reeskont
ifllemleri yap›lmal›d›r.

6. Bilançonun k›sa ve uzun vadeli x yabanc› kaynaklar gruplar›nda yer alan
borçlar, al›nan avanslar ve di¤er ilgili hesaplardan iflletmenin sermaye ve
yönetim bak›m›ndan ilgili bulundu¤u ortaklara, personele, ifltiraklere ve
ba¤l› ortaklara ait olan tutarlar›n›n ayr› gösterilmesi temel ilkedir.

Yabanc› kaynaklara iliflkin ilkeler ne tür yabanc› kaynaklar› ele almaktad›r?

Öz Kaynaklara ‹liflkin ‹lkeler
‹flletmeye sermaye konulmas› veya karlar›n çeflitli yollarla iflletmede b›rak›lmas›y-
la sa¤lanan öz kaynaklar›n muhasebelefltirilmesindeki amaç öz kaynaklarda
dönemden döneme oluflabilecek de¤iflikliklerin kümülatif olarak gösterilmesinin
sa¤lanmas›d›r.

Öz kaynaklar›n muhasebelefltirilmesine iliflkin genel kabul görmüfl muhasebe
ilkeleri afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r.

1. ‹flletme sahip ve ortaklar›n›n sahip veya ortak s›fat›yla iflletme varl›klar›
üzerindeki haklar› öz kaynaklar grubunu oluflturur. 
‹flletmenin bilanço tarihindeki ödenmifl sermayesi ile iflletme faaliyetleri
sonucu oluflup, çeflitli adlar alt›nda iflletmede b›rak›lan karlar› ile dönem
net kar› (zarar›) bilançoda özkaynaklar grubu içinde gösterilir.

2. ‹flletmenin ödenmifl sermayesi bilançonun kapsam› içinde tek bir kalem
olarak gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farkl› hisse gruplar›na ay-
r›lm›fl bulunuyorsa, esas sermaye hesaplar› her grubun haklar›n›, kar ve tas-
fiye paylar›n›n da¤›t›m›nda sahip olabilecekleri özellikleri ve di¤er önemli
özellikleri yans›tacak biçimde bilançonun dipnotlar›nda gösterilmelidir.

3. ‹flletmenin hissedarlar› taraf›ndan yat›r›lan sermayenin devam ettirilmesi
gerekir. ‹flletmede herhangi bir zarar›n ortaya ç›kmas›, herhangi bir neden-
le özkaynaklarda meydana gelen azalmalar, hem dönemsel, hem de
kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.

4. Özkaynaklar›n bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmifl y›llar zararlar›
ile dönem zararlar›, özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer al›r.

5. Özkaynaklar; ödenmifl sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmifl y›l
karlar› (zararlar›) ve dönem net kar› (zarar›)ndan oluflur. Kar yedekleri yasal,
statü ve ola¤anüstü yedekler ile yedek niteli¤indeki karfl›l›klar, özel fonlar
gibi iflletme faaliyetleri sonucu elde edilen karlar›n da¤›t›lmam›fl k›sm›n›
içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortakl›k
paylar›, yeniden de¤erleme de¤er art›fllar› gibi kalemlerden meydana gelir.
Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktar›lamaz.

Öz kaynaklara iliflkin ilkeler ne tür öz kaynaklar› ele almaktad›r?
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Özet

Muhasebe uygulamalar›n›n dayana¤›n› oluflturan
Temel Kavramlar nelerdir ve neyi ifade ederler?

• Muhasebe bilgilerinin elde edilmesi ve aç›klanmas›
ile ilgili uygulamalarda, bu bilgilerle ilgilenen taraf-
lar›n yararlar›n› dengeli flekilde göz önünde tutan,
deneyim ve mant›ktan do¤an, yararl›l›klar› genellik-
le kabul edilen belli kurallara uyulur. Bu kurallar
"genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri" ad›yla bilinir.
Bu ilkelerin teorik dayana¤› "muhasebenin temel
kavramlar›" d›r. Kavramlar, muhasebe problemlerinin
çözümü için uygulanacak ilkelerin belirlenmesinde
veya de¤iflen durumlara göre yeni ilkelerin gelifltiril-
mesinde temel olacak görüflleri yans›t›r.

• Muhasebe ilkelerinin dayana¤›n› oluflturan ve
muhasebe uygulamalar›na yön veren, evrensel
nitelikteki muhasebenin temel kavramlar›, afla¤›da
belirtildi¤i gibi 12 bafll›kta toplanm›flt›r; Sosyal
sorumluluk, Kiflilik, ‹flletmenin süreklili¤i, Dönem-
sellik, Parayla ölçme, Tarihi maliyet esas›, ‹htiyat-
l›l›k, Tam aç›klama, Tutarl›l›k, Verilerin güvenilir
olmas›, Önemlilik ve Özün önceli¤i kavram›.

Çeflitli kesimlere bilgi üreten ve iflletmenin varl›k-
lar›, sermayesi ve borçlar› üzerinde de¤iflmeler
yaratan ifllemlerin izlenmesine ve kontrolüne
olanak sa¤layan genel kabul görmüfl muhasebe il-
keleri nelerdir ve herbiri ne için kullan›l›r?

• Muhasebe uygulamalar›n› oluflturan muhasebe
usulleri, ifllemleri ve yöntemleri genel kabul gör-
müfl muhasebe ilkelerine dayan›r. Bu ilkeler de
temel kavramlara dayanmakta olup, hepsi birlikte
bir bütünü oluflturur.

• Genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri, temel mali
tablolar›n elde edilmesine yönelik olarak iki ana
gruba ayr›l›r. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i’nde de yer ald›¤› flekilde; 
1. Gelir tablosu ilkeleri,
2. Bilanço ilkeleri;

- Varl›klara iliflkin ilkeler,
- Yabanc› kaynaklara iliflkin ilkeler,
- Öz kaynaklara iliflkin ilkeler olmak üzere, top-

lam otuz ilkeden oluflmaktad›r.
• Gelir tablosu ilkelerinin genel amac›, iflletmenin

belli dönemlere ait faaliyet sonuçlar›n›n s›n›flan-
d›r›lm›fl ve gerçe¤e uygun olarak gösterilmesini
sa¤lamakt›r.

• Bilanço ilkelerinin genel amac› ise, iflletmeye sa¤-
lanan kaynaklar ile bunlarla elde edilen varl›klar›n
anlaml› bir flekilde tesbit edilmesi, belli bir tarihte
iflletmenin mali durumunun aç›kl›kla ve ilgililer için
gerçe¤e uygun olarak yans›t›lmas›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki
sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru cevap-
lar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunuza
göre ünitenin tümüne ya da cevaplamad›¤›n›z sorulara
iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ERLEN-
D‹RECEK K‹fi‹, fiU ANDA Y‹NE S‹ZS‹N‹Z.

1. Muhasebe ilke ve standartlar›n›n dayana¤›n› oluflturan,
muhasebe problemlerinin çözümünde uygulamaya yön
veren, evrensel nitelikteki unsurlara ne ad verilir?

a. Muhasebenin temel kavramlar›
b. Genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri
c. Tekdüzen muhasebe sistemi
d. Muhasebe standartlar›
e. Muhasebe politikalar›

2. Muhasebe uygulamalar› ile mali tablolar›n düzenlen-
mesi ve sunulmas› s›ras›nda, iflletmeyle ilgili bütün taraf-
lar›n ç›karlar›n›n gözetilmesi ve tarafs›z davran›lmas› han-
gi temel kavrama dayan›r?

a. Sosyal sorumluluk
b. Kiflilik
c. Tutarl›l›k
d. ‹htiyatl›l›k
e. Özün önceli¤i

3. Çift tarafl› kay›t tekni¤inin uygulanmas›na olanak veren
bilanço eflitli¤i hangi temel kavrama dayan›r?

a. Sosyal sorumluluk
b. Kiflilik
c. Tutarl›l›k
d. ‹htiyatl›l›k
e. Özün önceli¤i

4. ‹flletmenin faaliyetlerinin sonucu olan gelir ve karlar›n
ayn› zaman dilimine veya ayn› faaliyetlere ait maliyet,
gider ve zararlarla karfl›laflt›r›lmas› gere¤i hangi temel kav-
ram›n sonucudur? 

a. Kiflilik 
b. ‹flletmenin süreklili¤i
c. Dönemsellik
d. Parayla ölçme
e. Tarihi maliyet esas›

5. Mali ifllemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para
birimiyle yans›t›lmas› hangi temel kavram›n gere¤idir?

a. Tam aç›klama
b. Önemlilik
c. ‹htiyatl›l›k
d. Parayla ölçme
e. Tarihi maliyet esas›

6. Muhasebe ifllemlerinde temkinli davran›lmas› ve olas›
risklerin önceden dikkate al›nmas› hangi temel kavram›n
gere¤idir?

a. Tam aç›klama
b. Önemlilik
c. Sosyal sorumluluk
d. Özün önceli¤i
e. ‹htiyatl›l›k

7. Muhasebe uygulamalar›nda, benzer olay ve ifllemlerde
kay›t düzenleri ile de¤erleme ölçülerinin de¤iflmezli¤i ve
mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzen han-
gi temel kavrama dayan›r? 

a. Sosyal sorumluluk
b. Önemlilik
c. Tutarl›l›k
d. Tam aç›klama
e. Verilerin güvenilir olmas› 

8. Muhasebe kay›tlar›n›n gerçek durumu yans›tan ve
usulüne uygun olarak düzenlenmifl tarafs›z belgelere
dayand›r›lmas› hangi temel kavram›n gere¤idir?

a. Sosyal sorumluluk 
b. Önemlilik
c. Tutarl›l›k
d. Tam aç›klama
e. Verilerin güvenilir olmas› 

9. ‹flletmenin sat›fl has›lat› ve di¤er gelirleri ile sat›fllar›n
maliyeti ve di¤er giderleri ve bunlar›n sonucu olan kar
veya zarar ile ilgili hesaplar›n ve faaliyet sonuçlar›na ait
bilgilerin s›n›fland›r›lm›fl ve gerçe¤e uygun olarak gös-
terilmesi neyin gere¤idir?

a. Tekdüzen Hesap Plan›n›n
b. Gelir Tablosu ‹lkelerinin
c. Varl›klara ‹liflkin ‹lkelerin
d. Yabanc› Kaynaklara ‹liflkin ‹lkelerin
e. Öz Kaynaklara ‹liflkin ‹lkelerin

10. Bilançoda varl›klar›, gerçe¤e uygun de¤erleriyle gös-
terebilmek için, varl›klardaki de¤er düflüklüklerini gös-
tererek karfl›l›klar›n ayr›lmas› zorunludur ifadesi, afla¤›daki
hangi grupta yer al›r?

a. Gelir tablosu ilkeleri
b. Yabanc› kaynaklara iliflkin ilkeler
c. Öz kaynaklara iliflkin ilkeler
d. Varl›klara iliflkin ilkeler
e. Kar veya zarara iliflkin ilkeler
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