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Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu’ndan; 

 

 

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILAN GENEL AMAÇLI 

MALİ RAPORLAMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

 

 

Giriş 

1. Bu kavramsal çerçeve, kamu kurum ve kuruluşlarının genel amaçlı mâli raporlarının 

hazırlanması ve sunulmasında kullanılan Devlet Muhasebesi Standartları ve uygulama 

rehberlerinin geliştirilmesinde dikkate alınır.  

 

2. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin temel amacı kâr sağlamak veya 

yatırımcılarına özkaynak getirisi sağlamaktan ziyade, kamuya hizmet sunmaktır. Bu tür 

kuruluşların performansı mâli durum, mâli performans ve nakit akışlarının incelenmesi 

suretiyle kısmen değerlendirilebilir. Genel amaçlı mâli raporlar, hesap verebilirlik ve karar 

alma süreçleriyle ilgili bilgi sağlar ve aşağıdaki hususların değerlendirilmesine olanak 

veren bilgileri içerir:  

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının etkili ve verimli bir şekilde hizmet sunup 

sunamadığı, 

2) Gelecekteki harcamalar için mevcut kaynakların varlığı ve bu kaynakların 

kullanımının tabi olduğu kısıtlar veya koşullar,  

3) Mevcut hizmet ödemelerinin gelecek nesillere yük getirip getirmediği ve 

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet sağlama kapasitelerinin bir önceki 

yıla göre iyileşip iyileşmediği. 

 

3. Kavramsal çerçeve hazırlanırken kamu sektörünün aşağıda belirtilen özellikleri dikkate 

alınmıştır.  

 

Bedelsiz İşlemlerin Hacmi ve Mâli Önemi 

4. Bedelsiz bir işlemde idare, karşılığı sunulan hizmetle eş değer olmayan bir değer alır. Bu tür 

işlemler kamu sektöründe yaygın olarak görülmektedir. Normal şartlarda birey veya 

bireylerden oluşan bir grubun aldığı hizmetlerin düzeyi ve kalitesi, ödedikleri vergi ile 

doğrudan ilişkili değildir. Bazı durumlarda birey veya grup bazı hizmetlere erişmek için belirli 

katkılarda bulunmak veya bir ücret ya da bedel ödemek zorunda kalabilir. Ancak bedelsiz 

işlemler genelde karşılıksızdır, çünkü bireyin veya grubun elde ettiği fayda, yaptığı katkılar 

veya ödediği ücretler eşite yakın olmaz. Bedelsiz işlemlerin doğası, mâli tablolara alma, ölçüm 

ve sunumu etkileyerek kaynak sağlayıcıları ile hizmet alanların idareyi değerlendirmesine 

destek sağlar. 

 

5. Vergilendirme, gerçek veya tüzel kişiler ile devlet arasında yasal olarak düzenlenen, 

zorunlu ve karşılıksız bir işlemdir. Vergi koyma/arttırma yetkisi, ulusal mevzuatla 

belirlenmiş düzenlemelere bağlıdır.  

 

6. Kamu kurum ve kuruluşları, vergi mükellefleri ile kamuya kaynak sağlayanlar başta olmak 

üzere kamuoyuna hesap vermek zorundadır.   
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Onaylanmış Bütçenin Önemi 

7. Birçok ülkede bütçelerin hazırlanması, onaylanması ve kamuoyuyla paylaşılmasının 

çerçevesi anayasa ile belirlenir. Yasal düzenlemeler ise genelde bütçe dokümanının 

kapsamını belirler. Yasama gözetim görevini yürütür. Kurumlar mâli yönetim 

sorumluluklarına ilişkin hesap verme yükümlülüklerini bütçe ve diğer mekanizmalar 

yoluyla yerine getirir. Onaylanmış bütçe, gelir toplama (vergilendirme gibi) ile harcama 

yapabilmenin yasal dayanağını oluşturur. Türkiye’de, genel bütçe kapsamındaki idareler, 

özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçeleri Türkiye Büyük 

Millet Meclisince onaylanır. Mahalli idare bütçeleri ise kendi meclislerince onaylanır. 

Bunların dışında sosyal güvenlik kurumları bütçeleri kendi yönetim veya genel 

kurullarınca onaylanır. 

 

8. Bütçenin önemi, bütçe dökümanının kapsamında yer alan bilgiler ve bütçe tabloları yoluyla 

kamu kurum ve kuruluşlarının mâli amaçlarını nasıl gerçekleştireceğini sunmasıdır. Bu 

bilgiler hem hesap verebilirliği güçlendirir, hem de sonraki bütçelere ilişkin karar alma 

süreçlerini destekler. Bütçe işlemlerinin raporlanması, kamu finansmanına ilişkin 

işlemlerin yasal kurallara uyumluluğunu gösteren bir mekanizmadır.  

 

Kamu Hizmetlerinin Yapısı ve Sürekliliği 

9. Kamu hizmetlerinin çoğu uzun vadelidir. Bu hizmetlerin yerine getirilme kabiliyeti 

gelecekteki vergilendirme ve katkılara bağlıdır. Kamusal hizmetlerden doğan taahhütler ile 

gelecekte vergi salma gücü, “Mâli Tabloların Unsurları” adlı bölümde yer alan varlık, 

yükümlülük, gelir ve gider tanımlarının kapsamına girmez.  

 

10. Mâli durum tablosu ve mâli performans tablosu, başta sosyal yardımların sağlanması ile 

ilgili olanlar olmak üzere, uzun vadeli kamusal hizmetlerle ilgili kullanıcıların ihtiyacı olan 

tüm bilgileri içermez.  

 

11. Mâli tabloların hazırlanmasının temelinde idarenin devamlılığı esastır.  

 

Kamu Sektöründeki Varlık ve Yükümlülüklerin Yapısı ve Amacı 

12. Kamuda maddi duran varlıkların ve diğer varlıkların elde tutulmasının ana nedeni; bu 

varlıkların nakit akışı üretme kabiliyetinden ziyade, barındırdıkları hizmet potansiyelidir.  

Sağlanan hizmetlerin çeşidi nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan 

varlıkların önemli bir kısmı (yollar ve askeri varlıklar gibi) belirli bir amaca özgüdür. Bu 

tür varlıklar için sınırlı bir piyasa mevcut olsa bile, bu varlıkların diğer işletmeciler 

tarafından kullanılabilmeleri için önemli ölçüde dönüştürülmeleri gerekebilir. Bu durum bu 

tür varlıkların ölçümünde dikkate alınır. Mâli tablolarda varlıkların ve yükümlülüklerin 

ölçümü bölümünde dikkate alınması gereken hususlar ele alınmaktadır. 

 

13. Kamu kurum ve kuruluşları, tarihi ve kültürel miras varlıkları, milli parklar, bitki ve 

hayvan türleri açısından önemli olan başka arazileri de elinde bulundurabilir. Bunların 

piyasası bulunsa da, genellikle satış amacıyla elde bulundurulmaz. Aksine kamu kurum ve 

kuruluşları bunların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasından sorumludur. 

14. Kamu kurum ve kuruluşları, yeraltı kaynakları, balık tutma alanları, ormanlar gibi doğal ve 

elektromanyetik dalgalar gibi diğer kaynakları elinde bulundurma yetkisine sahiptir. Bu 

sahiplik ve yetkiler, kamu kurum ve kuruluşlarının bu tür kaynakların kullanımı için ruhsat 

vermesini ve imtiyaz ücreti hakkına sahip olmasını ve kullanımlarından vergi almasını 

sağlar. Varlığın tanımı ve mâli tablolara alma ölçütleri, mâli tabloların unsurları ve mâli 

tablolara alma konulu bölümlerde ele alınmaktadır.  
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15. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet sunumuna ilişkin olarak bazı yükümlülüklerin altına 

girebilir. Yükümlülüklerin çoğu bedelsiz işlemlerden doğar ve sosyal faydaların sunulması 

için gerekli olan hizmetleri içerir. Yükümlülükler, devletin son borç verme mercii olarak 

başvurulma rolünden ve afetlerden etkilenenlere yönelik transfer niteliğinde sosyal 

yardımda bulunulması sorumluluğundan doğabilir. Bununla beraber, kamu kurum ve 

kuruluşlarının, parasal faaliyetlerden doğan sorumlulukları da olabilir. Yükümlülüğün 

tanımı ve mâli tablolara alma ölçütleri, mâli tabloların unsurları ve mâli tablolara alma 

konulu bölümlerde ele alınmaktadır.   

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Düzenleyici Rolü 

16. Bazı kamu kurum ve kuruluşları ekonominin bazı sektörleri (enerji, bankacılık, sermaye 

piyasaları vb.) üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak düzenleme yetkisine sahiptir. Bu 

düzenlemenin amacı, belirlenmiş kamu politikası amaçlarıyla uyumlu şekilde kamu 

menfaatinin korunmasıdır. Düzenleyici müdahale, piyasada aksaklıklar veya bazı 

hizmetlerin sunumunda eksiklikler olduğu durumlarda bu etkiyi en aza indirgemek 

amacıyla yapılır. Bu tür düzenleyici faaliyetler yasal düzenlemeler çerçevesinde 

gerçekleştirilir.  

 

17. Kamu kurum ve kuruluşları kendilerini ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da etkileyen 

düzenlemeler yapabilir. Bu tür düzenlemelerin kamu kurum ve kuruluşları bakımından 

varlık ve yükümlülük koşullarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek için karar verilmesi 

gerekebilir.  

 

Genel Amaçlı Mâli Raporlamanın İstatistiksel Raporlamayla İlişkisi  

18. Genel olarak harcama sonrası iki tür mâli bilgi yayınlanmaktadır: birincisi, hesap 

verebilirliğin sağlanmasında ve karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere 

birim/idare/konsolide düzeyde devletin tamamını kapsayan mâli tablolar dahil olmak üzere 

genel amaçlı mâli tablolar, ikincisi ise makroekonomik analiz ve karar alma süreçlerinde 

kullanılmak üzere genel yönetim sektörü mâli istatistikleridir.  

 

19. Makroekonomik istatistikler için kapsamlı standartlar; Birleşmiş Milletler tarafından 

yayınlanan Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA), Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) 

tarafından yayınlanan Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA) ve Uluslararası 

Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Devlet Mâli İstatistikleri Kılavuzu (GFSM) ile 

belirlenmiştir.   

 

20. Devlet Muhasebesi Standartları temelli mâli tablolar ve Devlet Mâli İstatistikleri 

raporlarının ortak yanları bulunmaktadır. Her iki raporlama çerçevesi; tahakkuk esaslı mâli 

bilgiler, Devletin varlık, yükümlülük, gelir ve giderleri ile nakit akışlarıyla ilgili kapsamlı 

bilgiler sunmaktadır. Her iki raporlama çerçevesi de önemli ölçüde örtüşmektedir.  

21. Ancak Devlet Muhasebesi Standartları ve istatistiksel raporlama kılavuzlarının amaçları 

farklıdır. Devlet Muhasebesi Standartları kapsamında yapılan mâli raporlamanın amacı; 

raporlama birimi hakkında hesap verebilirlik ve karar alma amaçları açısından genel 

amaçlı mâli raporların kullanıcıları için faydalı olacak bilgiler sunmaktır. İstatistiksel 

raporlama ise; maliye politikası üretmek ve seçeneklerini analiz etmek ve ekonomi 

üzerindeki etkilerini değerlendirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde mâli sonuçlarını 

karşılaştırmak amaçlarıyla kullanılır. İstatistiksel raporlamanın odak noktası, 

makroekonomik istatistik çerçevesi içinde, genel yönetim sektörü ve daha kapsamlı olarak 

kamu sektörünün ekonomi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir.  
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22. Devlet Muhasebesi Standartları ve istatistiksel raporlamanın farklı amaçlara ve odak 

noktalarına sahip olması bazı işlem ve olayların farklı değerlendirilmesine neden 

olmaktadır. İki raporlama çerçevesi arasında esaslı olmayan farklılıkların ortadan 

kaldırılması ve Devlet Muhasebesi Standartları’na uygun mâli tabloların ve ayrıca istatistik 

raporlarının üretilmesi için tek bir entegre mâli bilişim sisteminin kullanılması rapor 

kalitesi, raporların zamanında sunulması ve anlaşılabilirliği açısından kullanıcılara fayda 

sağlar.  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN ROLÜ VE YETKİSİ 

 

Kavramsal Çerçevenin Rolü 

23. Kavramsal çerçevede geçen kavramlar tahakkuk esaslı muhasebe sistemini kullanan 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mâli raporlamada kullanılır.  

 

Kavramsal Çerçevenin Yetkisi  

24. Genel amaçlı mâli raporlarda yer alan işlem ve olayların mâli tablolara alınmasına, 

ölçülmesine ve sunulmasına ilişkin uygulanması gerekli hükümler, ilgili Devlet 

Muhasebesi Standartları’nda belirlenmiştir. Kavramsal çerçeve bu amaca rehberlik etmek 

üzere hazırlanmıştır. 

 

25. Kavramsal çerçeve, Devlet Muhasebesi Standartları’nda ele alınmayan veya yeterli 

düzeyde açıklanmayan mâli raporlama konularına ilişkin daha açıklayıcı bilgiler sunabilir. 

Bu tür durumlarda mâli tablo hazırlayıcıları ve kullanıcıları bu bilgi ve kavramları da göz 

önünde bulundurmalıdır. 

 

Genel Amaçlı Mâli Raporlar 

26. Genel amaçlı mâli raporlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan şeffaf mâli 

raporlamanın destekleyicisi ve güçlendiricisi olan temel bir unsurdur. Genel amaçlı mâli 

raporlar, ihtiyaca özel mâli rapor hazırlanması talebinde bulunamayan kullanıcılara yönelik 

raporlardır. 

 

Kavramsal Çerçevenin Uygulanabilirliği 

27. Kavramsal çerçeve, Devlet Muhasebesi Standartları’nı uygulayan kamu kurum ve 

kuruluşları ile bunların kontrolü altındaki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan mâli 

raporlamada uygulanır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM: GENEL AMAÇLI MÂLİ RAPORLAMANIN AMAÇLARI VE 

KULLANICILARI 

 

Mâli Raporlamanın Amaçları 

28. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mâli raporlamanın amacı; genel amaçlı mâli 

raporların kullanıcılarına hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde yardımcı olmak için 

gerekli bilgilerin sağlanmasıdır.   

 

29. Mâli raporlamanın amacı belirlenirken kullanıcıların bilgi ihtiyaçları gözönünde 

bulundurulur. 
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Genel Amaçlı Mâli Raporların Kullanıcıları 

30. Kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlara ve diğer hizmet alıcılarına hizmet sunumunda 

kullanılmak üzere vergi mükellefleri, borç verenler ve diğer kaynak sağlayıcılardan kaynak 

toplar. Bu bağlamda, kendilerine kaynak sağlayanlara ve kendilerinden hizmet 

bekleyenlere karşı hesap verme sorumluluğuna sahiptirler. Kaynakları sağlayanlar ve 

hizmet alanlar karar alma süreçlerinde bilgiye ihtiyaç duyarlar.  

 

Hesap Verebilirlik ve Karar Alma Süreçleri  

31. Kamu kurum ve kuruluşlarının temel görevi, vatandaşların ve diğer hak sahibi kişilerin 

refah düzeyini iyileştiren ve koruyan hizmetler sunmaktır. Bu hizmetler; savunma, 

güvenlik, eğitim ve sağlık gibi hizmetleri içerir. Bu hizmetler genellikle bedelsiz ve 

rekabet içermeyen bir ortamda gerçekleşen hizmetleri kapsar. 

 

32. Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine kaynak sağlayanlara ve hizmetlerinden 

yararlananlara karşı, ilgili raporlama döneminde ve sonrasında hesap verme sorumluluğuna 

sahiptir.  Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için kuruluşun kendisine tahsis edilmiş olan 

kaynakları nasıl yönettiğine, ilgili mevzuata uygun davrandığına dair mâli tablo 

kullanıcılarına bilgi vermesi gerekir.   

 

33. Hizmet alıcıları ve kaynak sağlayıcıları karar alma süreçleri için bilgiye ihtiyaç duyarlar.  

Örneğin: 

1) Gönüllük esasına göre kaynak sağlayan borç verenler, bağışçılar ve 

diğerleri kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut veya gelecekteki 

faaliyetlerini destekleyip desteklemeyeceğine karar vermek için bilgiye 

ihtiyaç duyarlar. Bazı durumlarda ihtiyaç duyduğu bilgiler için genel 

amaçlı mâli raporlamaya bağımlı olan, yasama organının veya benzeri bir 

organın temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet sunumu ve 

kaynak dağıtımı kararlarını verirken bu raporlara ihtiyaç duyabilirler. 

 

2) Vergi mükellefleri, kamu kurum ve kuruluşlarına gönüllü veya bedel 

karşılığı gerçekleştirilen bir işlemin sonucu olarak kaynak sağlamaz. 

Bununla birlikte, birçok durumda, kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

sunulan hizmetleri seçme veya kabul etmeme ya da alternatif bir hizmet 

sağlayıcısı seçme hakkına da sahip değildirler. Sonuç olarak, vergi 

mükelleflerinin devlete kaynak sağlayıp sağlamama konusunda veya 

kendilerine sunulan hizmetlere ayrılan kaynaklar üzerinde veya sağlanan 

hizmetleri kabul edip etmeme hususunda seçim hakları bulunmaz. Ancak 

buna karşın, hizmet alanlar ve kaynak sağlayanlar kararlarını oy kullanma 

yoluyla temsilcilerini veya temsilci organlarını seçmek suretiyle 

verebilirler. Bu kararlar bazı kamu kurum ve kuruluşları için kaynak 

tahsisleri bağlamında önemli sonuçlar doğurabilir. 

  

Hizmet Alıcılarının ve Kaynak Sağlayıcılarının Bilgi İhtiyaçları 

34. Hesap verebilirlik ve karar alma süreçleri için, hizmet alıcılarının ve kaynak 

sağlayıcılarının aşağıdaki gibi konuları değerlendirirken bilgiye ihtiyaçları olacaktır: 

1) Kuruluşun raporlama dönemi boyunca performansı, örneğin; 

(i) Hizmet sunumu, diğer faaliyet ve mâli amaçlarını karşılama durumu, 

(ii) Sorumlu olduğu kaynakların yönetimi, 

(iii) İlgili yasal düzenlemelere/mevzuata uygun davranması. 
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2) Kuruluşun likidite durumu (örneğin, mevcut sorumluluklarını yerine 

getirebilme gücü) ve ödeme gücü (örneğin,  uzun dönemli 

sorumluluklarını yerine getirebilme gücü), 

 

3) Kuruluşun hizmet sunma ve diğer faaliyetlerinin uzun dönemde 

sürdürülebilirliği ve raporlama dönemi boyunca kuruluşun faaliyetlerinin 

bir sonucu olarak ortaya çıkan değişimler; örneğin; 

(i) Kuruluşun olası finansman kaynakları ve bunlara bağımlılığı 

ölçüsünde ve dolayısıyla kontrolü dışında oluşan finansman ve talep 

baskıları dâhil olmak üzere kuruluşun gelecekte faaliyetlerinin 

finansmanına devam edebilme ve faaliyet amaçlarını yerine 

getirebilme kabiliyeti,  

(ii) Kuruluşun gelecek dönemlerde hizmet sunumunu desteklemek için 

fiziksel ve diğer kaynakların varlığı (kuruluşun faaliyet kapasitesi) 

ve 

 

4) Kuruluşun değişen koşullara uyum kapasitesi, üstlendiği faaliyetlerin ve 

sağladığı hizmetlerin niteliğini veya kompozisyonunu etkileme olasılığı 

olan demografik değişimler veya yerel/küresel ekonomik koşullardan 

kaynaklanabilen değişimler. 

 

35. Hizmet alıcıları ve kaynak sağlayıcıların hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinin 

desteklenmesi için ihtiyaç duyduğu bilgiler birçok yönden örtüşebilir. Örneğin, hizmet 

alıcılarının aşağıdaki gibi konuları değerlendirmesini sağlayacak bilgilere ihtiyaçları olur; 

1) Kuruluşun kendisine sağlanan kaynakları ekonomik, verimli, etkin, 

planlanana uygun ve onların faydasına hizmet edecek şekilde kullanıp 

kullanmadığı, 

2) Raporlama dönemi içinde sağlanan hizmetlerin aralığı, hacmi ve 

maliyetinin uygun olup olmadığı ve bunların maliyet geri kazanım tutarları 

ve 

3) Vergilerin veya diğer kaynakların mevcut düzeyinin, sağlanmakta olan 

hizmetlerin hacmini ve kalitesini sürdürmek için yeterli olup olmadığı. 

 

Hizmet alıcıları, kuruluşun öngörülen gelecekteki hizmet sunum faaliyetleri ve amaçları ve 

bu faaliyetleri desteklemek için gerekli olan maliyet geri kazanım tutarları ve gelecek 

dönemlerde hizmet sunumunu desteklemek için mevcut kaynaklara ilişkin kuruluşun 

raporlama dönemi boyunca üstlenilen faaliyetleri ve verilen kararların sonucuna ilişkin 

bilgiye ihtiyaç duyarlar. 

 

36. Kaynak sağlayıcıların kuruluşa ilişkin aşağıdaki gibi konuları değerlendirmesini 

sağlayacak bilgilere ihtiyaçları olur:  

1) Kuruluşun raporlama dönemi boyunca elde ettiği kaynakların amacına 

uygun kullanılıp kullanılmadığı, 

2) Mevcut dönemde kamu kaynakları ile finanse edilen faaliyetler, 

3) Gelecekte ek (veya daha az) finasmana ihtiyaç duyma olasılığı ve bunun 

kaynakları. 
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Borç verenler, geri ödemenin tutarı ve zamanlaması hakkında kuruluşun likiditesini 

değerlendirmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bağışçılar, kuruluşun kaynakları ekonomik, 

verimli, etkin, planlanana uygun şekilde kullanıp kullanmadığını değerlendirmelerini 

desteklemesi amacıyla ve ayrıca kuruluşun öngörülen gelecekteki hizmet sunum 

faaliyetleri ve kaynak ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye ihtiyaç duyarlar. 

 

Genel Amaçlı Mâli Raporlarla Sunulan Bilgiler 

 

Mâli Durum, Mâli Performans ve Nakit Akışları 

37. Kamu kurum ve kuruluşunun mâli durumuna ilişkin bilgi, kuruluşların raporlama 

dönemindeki kaynaklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile aşağıdaki gibi konuların 

değerlendirilmesinde faydalı bilgiler sağlar: 

1) Yönetimin, kuruluş kaynaklarının korunması ve yönetilmesine ilişkin 

sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiği, 

2) Gelecekteki hizmet sunumu faaliyetleri için ne ölçüde kaynağın mevcut 

olduğu ve raporlama dönemi boyunca kaynakların niteliğinde veya 

niceliğinde ve kuruluşun kaynak taleplerinde meydana gelen değişiklikler 

ve 

3) Kuruluşun, hizmet sunmak ve mevcut yükümlülükleri yerine getirmek için 

gereken gelecekteki nakit akışlarının tutarı ve zamanlaması.  

 

38. Kamu kurum ve kuruluşunun mâli performansına ilişkin bilgiler; kuruluşun kaynakları 

ekonomik şartlarda edinip edinmediği, bu kaynakları kendi hizmet sunum amaçları 

doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığı gibi hususların 

değerlendirilmesi için gereken bilgileri sunar. Raporlama dönemi boyunca hizmet 

sunumunun maliyetleri, bu maliyetlerin karşılandığı kaynaklar ve tutarlara ilişkin bilgiler, 

kamu kurum ve kuruluşunun işletim maliyetlerinin örneğin vergilerden, kullanıcıların 

ödediği ücretlerden, katkı ve transferlerden karşılanıp karşılanmadığının veya kuruluşun 

borçluluk düzeyinin artırılması suretiyle finanse edilip edilmediğinin tespit edilmesine 

olanak sağlar.   

 

39. Kamu kurum ve kuruluşunun nakit akışları, kuruluşun likidite ve ödeme gücü hakkında 

bilgi verir. Kuruluşun borçlanması, borçlarını geri ödemesi, maddi duran varlık edinimi 

dâhil olmak üzere kuruluşun oluşturduğu ve kullandığı nakitle ilgili bilgi verir. Aynı 

zamanda vergiler, yatırımlar ve nakit transferlerinden gelen nakit ile kamu kuruluşları veya 

uluslararası kuruluşlardan alınan veya verilen nakitle ilgili de bilgi bulunmaktadır.  

40. Mâli durum, mâli performans ve nakit akışlarıyla ilgili bilgiler mâli tablolarda sunulur. 

Kullanıcıların mâli tablolarda sunulan bilgileri daha iyi anlamaları ve yorumlamaları için 

genel amaçlı mâli raporlar, yönetimin veya başka bir kamu kurum ve kuruluşunun 

aşağıdaki gibi bilgiler de dâhil olmak üzere mâli tabloları güçlendiren, tamamlayan ve 

destekleyen mâli ve mâli olmayan bilgileri içerir: 

1) Onaylanmış bütçeye ve faaliyetlere ilişkin düzenlemelere uygunluk, 

2) Raporlama dönemi boyunca gerçekleştirilen hizmet sunumu faaliyetleri ve 

elde edilen sonuçlar, 

3) Gelecek dönemlerde hizmet sunumu ve diğer faaliyetlerle ilgili beklentiler 

ve raporlama dönemi boyunca alınan kararların ve girişilen faaliyetlerin 

uzun dönemli sonuçları. 

 

Bu bilgiler mâli tabloların notlarında veya genel amaçlı mâli raporlarda yer alan ayrı 

raporlarda sunulabilir. 
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Bütçe Bilgileri ve Mevzuata Uygunluk 

41. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanan yıllık bütçeler ilgili yasal merciler 

tarafından onaylanır ve kamuoyuna açıklanır. Onaylanmış bütçeler ilgili taraflara kamu 

kurum ve kuruluşların faaliyet planları hakkında mâli bilgiler sunar. Bu bilgiler alınan 

kaynaklar için dayanak oluşturur ve harcamalar için yetki verir. 

 

42. Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılan kaynaklar daha 

çok vergi mükellefleri ve diğerleri tarafından yapılan bedelsiz işlemlerden sağlanır ve 

bunlar onaylanmış bir bütçe ile tutarlılık içindedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının 

faaliyetlerini destekleyen bazı kaynaklar bağışçılardan, borç verenlerden veya bedel 

karşılığı işlemlerinin bir sonucu olarak alınabilir. 

 

43. Genel amaçlı mâli raporlar kamu kurum ve kuruluşlarının raporlama dönemi boyunca mâli 

sonuçları (“fazla” veya “açık” olarak tanımlanan), mâli performansı ve nakit akışları, 

raporlama dönemindeki varlık ve yükümlülükleri ile raporlama dönemi boyunca meydana 

gelen değişiklikler ve hizmet sunum sonuçlarına ilişkin bilgi verir. 

 

44. Kamu kurum ve kuruluşlarının gelirlerinin, giderlerinin, nakit akışlarının ve mâli 

sonuçlarının ne ölçüde onaylanmış bütçeye veya ilgili mevzuata uygun olduğunun 

değerlendirmesini sağlayacak bilgilerin eklenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının 

amaçlarına ne ölçüde ulaştığının belirlenmesinde önemlidir. Böyle bilgiler kamu kurum ve 

kuruluşlarının hesap verebilirliği için gereklidir, mâli performansın değerlendirilmesini 

güçlendirir ve karar alma sürecine bilgi sağlar.  

 

Hizmet Sunum Sonuçları 

45. Kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunun temel amacı vatandaşlara ihtiyaç duydukları 

hizmetleri sağlamaktır. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının mâli sonuçları hizmet 

sunum amaçları bağlamında değerlendirilmelidir. 

 

46. Bazı durumlarda, kamu kuruluşunun raporlama dönemi içindeki hizmet sunum 

faaliyetlerinin çıktıları ve sonuçlarının nicel ölçüsü (örneğin, hizmet sunumunun maliyeti, 

hacmi ve sıklığı ile kuruluşun kaynak tabanına sunulan hizmetlerin ilişkisi) hizmet sunum 

amaçlarının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin bilgi sunar. Diğer durumlarda, hizmet 

sunum amaçlarının sonuçlarının belirli programların sonucu veya sağlanan bazı 

hizmetlerin kalitesinin açıklanması ile iletilmesi gerekebilir. 

 

47. Raporlama dönemi boyunca gerçekleştirilen hizmet sunum faaliyetlerine ilişkin mâli 

bilgilerin yanısıra mâli olmayan bilgilerin de raporlanması, kuruluşun faaliyetlerinin 

ekonomikliliğin, verimliliğin ve etkinliğinin değerlendirilmesi için bilgi sağlar. Raporlanan 

bu tür bilgiler kamu kurum ve kuruluşunun hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesini 

sağlar.  

 

İleriye Dönük Mâli ve Mâli Olmayan Bilgiler 

48. İdarenin devamlılığı dikkate alındığında, raporlama döneminde verilen birçok kararın mâli 

sonucu uzun vadede etkisini gösterecektir. Belirli bir tarihteki mâli durum bilgisi ile 

gelecek dönemlere ilişkin mâli performans ve nakit akışlarına ilişkin bilgileri içeren mâli 

tablolar uzun vade çerçevesinde değerlendirilir.  
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Açıklayıcı Bilgiler 

49. Raporlama dönemi boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının mâli ve hizmet sunum 

performansını etkileyen başlıca etmenlerle ilgili bilgiler ve varsayımlar, genel amaçlı mâli 

raporlarda yer alan mâli tabloların açıklayıcı notlar kısmında veya ayrı raporlarda 

gösterilir. Bu tür bilgiler kullanıcıların hesap verebilirlik ve karar alma amaçları 

doğrultusunda, genel amaçlı mâli raporlarda yer alan mâli ve mâli olmayan bilgileri daha 

iyi anlamalarını sağlar.   

 

Mâli Tablolar ve Mâli Tabloları Güçlendiren, Tamamlayan ve Destekleyen Bilgiler 

50. Mâli raporlamanın kapsamı genel amaçlı mâli raporlarda sunulan işlemlerin sınırlarını 

çizer. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarına cevap vermek için, kavramsal çerçeve mâli 

tablolarda sunulandan çok daha kapsamlı bir mâli raporlama kapsamı yansıtır. Genel 

amaçlı mâli raporlarda bu tabloları güçlendiren, tamamlayan ve destekleyen ek bilgilerin 

sunulmasını sağlar. 

 

51. Kavramsal çerçeve, mâli tabloların içerdiğinden daha geniş bir mâli raporlama kapsamını 

yansıtırken, mâli tablolarda sunulan bilgiler ise daha çok mâli bilgi odaklıdır. 

 

Diğer Bilgi Kaynakları 

52. Genel amaçlı mâli raporlar, hesap verebilirliğin değerlendirilmesi ve karar alma amaçları 

açısından ihtiyaç duyulan tüm bilgileri kullanıcılara sunmayabilir. Örneğin; kamu kurum 

ve kuruluşlarının bütçe ve mâli öngörüleri ile ilgili genel amaçlı mâli raporlarda 

sunulandan daha ayrıntılı raporları bulunabilir. Hesap verebilirlik ve karar alma amaçları 

doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alıcıları ve kaynak sağlayıcıları bu 

bilgilere ihtiyaç duyabilir. 

  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: NİTEL ÖZELLİKLER 
 

Giriş 

53. Genel amaçlı mâli raporlar, ekonomik ve diğer olaylarla ilgili mâli ve mâli olmayan 

bilgiler sunar. Genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerin nitel özellikleri, kullanıcılar 

için bilgileri faydalı kılar ve mâli raporlamanın amaçlarına ulaşmasına destek sağlar. Mâli 

raporlamanın amaçları hesap verebilirlik ve karar alma süreçleri için faydalı bilgiler 

sağlamaktır. 

 

54. Kamu kurum ve kuruluşlarının genel amaçlı mâli raporlarına dâhil olan bilgilerinin nitel 

özellikleri; ilgililik, gerçeğe uygun sunum, anlaşılabilirlik, zamanında sunum, 

karşılaştırılabilirlik ve doğrulanabilirliktir. 

 

55. Genel amaçlı mâli raporlara dâhil edilen bilgilerin; önemlilik, fayda ve maliyet arasındaki 

denge ve nitel özellikler arasında uygun dengenin sağlanması gibi kısıtları vardır.  

 

56. Nitel özelliklerin her biri, mâli raporlamanın amaçlarına ulaşılabilmesi için faydalı olan 

genel amaçlı mâli raporlarda sağlanan bilgilere ilişkin diğer özelliklerle uyumludur. Ancak, 

uygulamada hepsi tamamen sağlanamayabilir ve bazıları arasında dengenin kurulması 

gerekebilir. 
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57. Nitel özellikler, geçmiş ve geleceğe yönelik bilgiler ile açıklayıcı bilgiler dâhil olmak 

üzere, genel amaçlı mâli raporlarda yer alan tüm mâli ve mâli olmayan bilgiler için 

geçerlidir. Ancak, bu özelliklerin ne kadarının elde edilebileceği belirsizliğin derecesine, 

mâli ve mâli olmayan bilgilerin derlenmesinde kullanılan öznel değerlendirme ve görüşlere 

bağlı olarak farklılık gösterebilir.  

 

İlgililik 

58. Bilgi; geçmişteki, bugünkü veya gelecekteki olayların değerlendirilmesi, geçmişteki 

değerlendirmelerin uyumlaştırılması veya düzeltilmesinde kullanılabiliyorsa ve mâli 

raporlamanın amaçlarının elde edilmesinde bir fark oluşturabiliyorsa kullanıcılar açısından 

ilgilidir. Bilginin ilgili olabilmesi için zamanında sunulması gerekir. Mâli ve mâli olmayan 

bilgilerin fark yaratabilmesi, doğrulama ve tahmin etme gücüne veya her ikisine bağlıdır.  

 

59. Mâli ve mâli olmayan bilgiler, geçmişteki (veya mevcut) beklentileri doğruladığında veya 

değiştirdiğinde doğrulama gücüne sahiptir. Örneğin; bilgi, yöneticilerin kaynakların etkin 

ve verimli kullanımına, belirli hizmet sunum amaçlarının elde edilmesine ve ilgili bütçesel, 

yasal ve diğer hükümler ile uygunluğuna ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeleri gibi 

konulardaki beklentilere cevap verdiğinde, hesap verebilirlik ve karar alma süreçleri için 

de ilgilidir. 

  

60. Genel amaçlı mâli raporlar, kuruluşun gelecekteki hizmet sunum faaliyetleri, amaçları, 

maliyetleri, kaynaklarının miktarı ve kaynağıyla ilgili bilgi sunabilir. Bu tür geleceğe 

yönelik bilgiler tahmin etme gücüne sahiptir ve hesap verebilirlik ile karar alma 

amaçlarıyla kullanılabilir.  Mevcut olan veya önceden gerçekleşmiş olan ekonomik ve 

diğer olaylarla ilgili bilgiler de gelecekle ilgili beklentilere yönelik tahmin etme gücüne 

sahiptir. Örneğin, geçmişteki beklentileri teyit eden veya çürüten bilgiler, gelecekte 

meydana gelebilecek mâli sonuçlara ve hizmet sunumu sonuçlarına ilişkin beklentileri 

güçlendirebilir veya değiştirebilir.  

 

61. Bilgilerin doğrulama ve tahmin etme rolleri birbiriyle ilişki içindedir. Örneğin, kuruluşun 

kaynaklarının ve bu kaynaklar üzerindeki hak/ihtiyaç taleplerinin mevcut düzeyi ve yapısı 

hakkındaki bilgi, kullanıcıların dönem içindeki kaynak yönetimi stratejisinin sonuçları ve 

kuruluşun değişen şartlara ve geleceğe yönelik olarak tahmin edilen hizmet sunum 

ihtiyaçlarına cevap verme kabiliyetine ilişkin bilgi edinmesini sağlar. Aynı bilgi 

kullanıcıların geçmişte kuruluşun bu tür değişikliklere cevap verme kabiliyetine ilişkin 

olarak sahip oldukları tahmin ve beklentilerini teyit eder veya doğrular. Aynı zamanda 

daha önceki genel amaçlı mâli raporlarda geleceğe yönelik olarak verilmiş olan mâli 

verilerin teyit edilmesine veya doğrulanmasına yarar. 

 

Gerçeğe Uygun Sunum  

62. Mâli raporlamanın faydalı olabilmesi için bilginin, ekonomik ve diğer olayları gerçeğe 

uygun olarak sunması/yansıtması gerekmektedir. Ekonomik ve diğer olaylar, tarafsız ve 

önemli hatalardan arınmış olduğunda, gerçeğe uygun sunum elde edilmiş olur. Gerçeğe 

uygun sunumda, hukuki şekilden bağımsız olarak olayların özü dikkate alınır.  

 

63. Uygulamada, genel amaçlı mâli raporlarda sunulan bilgilerin eksiksiz, tarafsız, önemli 

hatalardan uzak olup olmadığını bilmek ya da doğrulamak her zaman mümkün olmamakla 

birlikte bilgilerin olabildiğince eksiksiz, tarafsız olması ve önemli hatalar içermemesi 

gerekir.  
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64. Bazı bilgilerin dâhil edilmemesi ekonomik veya diğer olayların yanlış veya yanıltıcı bir 

şekilde yansıtılmasına neden olabilir. Örneğin; genel amaçlı mâli raporlarda yer alan maddi 

duran varlıklar kaleminin varlık sınıfı içinde gerçeğe uygun sunum için, rakamsalın yanı 

sıra diğer nicel, tasvir edici, açıklayıcı bilgiler ve temel varsayımlarla birlikte sunulması 

gerekir.  

  

65. Mâli raporlamada tarafsızlık, yansız olmaktır. Bu da mâli bilgiler ile mâli olmayan 

bilgilerin seçiminin ve sunumunun; hesap verme sorumluluğunu değerlendirme veya karar 

almayı etkileme gibi daha önce belirlenmiş özel bir sonucun elde edilmesi amacıyla 

yapılmadığı anlamına gelir.  

 

66. Tarafsız bilgi, sunulması amaçlanan ekonomik ve diğer olayları gerçeğe uygun bir şekilde 

gösterir. Ancak, genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerin tarafsız olması, bunların 

amaçsız olduğu veya davranışları etkilemeyeceği anlamına gelmez. İlgililik nitel bir özellik 

olup kullanıcıların değerlendirmelerini ve kararlarını etkileme kabiliyetine sahip bilgi ilgili 

bilgidir.   

 

67. Genel amaçlı mâli raporlarda sunulan ekonomik ve diğer olaylar genellikle belirsizlik 

koşulları altında ortaya çıkar. Genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgiler, genellikle 

idarenin muhakemesinin dâhil edildiği tahminleri içerir.  Ekonomik veya diğer olayların 

gerçeğe uygun sunulması için bir tahminin, uygun girdileri esas alması ve her bir girdinin 

mevcut olan en uygun bilgiyi yansıtması gerekir. Ekonomik ve diğer olayların gerçeğe 

uygun sunulması için mâli ve mâli olmayan bilgilerin belirsizlik derecesinin açıklanması 

gerekli olabilir.  

 

68. Bilginin önemli hatalardan uzak olması, her açıdan tam olarak doğru olduğu anlamına 

gelmez bundan ziyade, olayların tanımında önemli bireysel veya toplu hata veya 

eksikliklerin bulunmadığı ve raporlanan bilginin üretilmesinde kullanılan sürecin uygun 

şekilde işlediği anlamına gelir. Bazı durumlarda, genel amaçlı mâli raporlarda verilen 

bilgilerin doğruluğunun (örneğin; idarenin başka bir birimine yapılan nakit transferinin 

tutarı, maddi duran varlığın edinilmesi için ödenen fiyatı veya sunulan hizmetlerin hacmi) 

belirlenmesi mümkündür. Ancak, bir kalemin tahmini değerinin veya maliyetinin 

doğruluğu veya bir hizmet sunum programının etkinliğinin belirlenmesi gibi durumlarda 

mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda, tutar açık bir şekilde tahmin olarak belirtilmiş, 

tahmin sürecinin kısıtları açıklanmış ve tahminin geliştirilmesi amacıyla uygun bir sürecin 

seçilmesi ve uygulanmasında önemli hatalar belirlenmemişse, tahmin hatalardan uzak 

olacaktır.   

 

Anlaşılabilirlik 

69. Anlaşılabilirlik, bilginin kalitesiyle ilgili olup kullanıcıların bilginin anlamını 

kavramalarını sağlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının genel amaçlı mâli raporlarında yer 

alan bilgiler, kullanıcıların ihtiyaçları ile bilgi düzeyine hitap edecek şekilde sunulmalıdır. 

Örneğin, mâli ve mâli olmayan bilgilere ilişkin açıklamalar, hizmet sunumuna veya 

raporlama dönemindeki diğer başarılara ilişkin yorumlar ve gelecek dönemlere ilişkin 

beklentiler sade bir dille ifade edilmeli ve kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılacak 

şekilde sunulmalıdır. Anlaşılabilirlik bilgilerin sınıflandırılması, karakterize edilmesi, açık 

ve net bir şekilde sunulması suretiyle güçlendirilir. Karşılaştırılabilirlik de aynı şekilde 

anlaşılabilirliği güçlendirmektedir.  
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70. Genel amaçlı mâli rapor kullanıcılarının, kuruluşun faaliyetlerini ve faaliyet gösterdiği 

ortamı, genel amaçlı mâli raporlarını okuyabilmek, makul bir özenle incelemek ve analiz 

edebilmek için gereken belirli bir düzeyde bilgiye sahip olduğu varsayılır. Bazı ekonomik 

ve diğer olayların genel amaçlı mâli raporlarda çok geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından 

anlaşılır olacak şekilde yansıtılması için gereken özen gösterilmelidir. Ancak karmaşık 

veya yardım olmaksızın anlaşılmasının zor olması gerekçesiyle bilgiler genel amaçlı mâli 

raporlardan çıkartılmamalıdır.  

 

Zamanında Sunum 

71. Bilgilerin, hesap verebilirlik ve karar vericiler için faydalı olma özelliğini yitirmeden 

kullanıcılara sunulması zamanında sunulması anlamına gelir. İlgili bilgilerin olabildiğince 

erken hazırlanması bilgilerin faydalılığını güçlendirir. Çünkü bu bilgiler hesap verebilirlik 

değerlendirmeleri için girdi sağlar ve verilmesi gereken kararları etkiler. Zamanında 

sunumun sağlanamaması bilginin faydalılığını azaltabilir.   

 

Karşılaştırılabilirlik  

72. Karşılaştırılabilirlik, bilginin kullanıcıların iki olay arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları 

tespit etmesini sağlayan niteliğidir. Karşılaştırılabilirlik tek bir bilgi kaleminin değil, iki 

veya daha fazla bilgi kalemi arasındaki ilişkinin niteliğidir.  

 

73. Karşılaştırılabilirlik tutarlılıktan farklıdır. Tutarlılık, bir kuruluş için dönemden döneme 

veya birden fazla kuruluş için tek bir dönem içinde aynı muhasebe ilkelerinin, 

politikalarının ve hazırlama esaslarının kullanılmasıyla ilgilidir. Karşılaştırılabilirlik 

amaçtır ve tutarlılık bu amacın elde edilmesine katkıda bulunur. Bazı durumlarda, kuruluş 

tarafından kullanılan muhasebe ilkeleri veya politikaları genel amaçlı mâli raporlardaki 

belirli bir işlem veya olayı daha iyi yansıtmak üzere gözden geçirilir. Bu tür durumlarda, 

ek açıklamaların dâhil edilmesi karşılaştırılabilirliğin sağlanması için gerekli olabilir.   

 

74. Karşılaştırılabilirlik tek biçimlilikten de farklıdır. Bilgilerin karşılaştırılabilir olması için 

aynı nitelikte olması gerekir. Mâli bilginin karşılaştırılabilirliği, benzer bilgilerin farklı 

gösterimi ile arttırılamayacağı gibi farklı bilgilerin benzer gösterimi ile de arttırılamaz.  

 

75. Muhasebe ilkelerinin, politikalarının, hazırlama esaslarının ileriye dönük mâli ve mâli 

olmayan bilgilere ve gerçekleşen sonuçlara tutarlı bir şekilde uygulanması, tahmin 

edilenlerle gerçekleşmeler arasındaki karşılaştırmanın faydasını artırabilir. 

 

Doğrulanabilirlik 

76. Doğrulanabilirlik, genel amaçlı mâli raporlardaki bilgilerin, ekonomik ve diğer olayları 

kendisinden beklendiği şekilde gerçeğe uygun sunulduğuna ilişkin kullanıcılara güvence 

sağlayan bir ilkedir. Bu özellik bilgi sahibi ve bağımsız farklı gözlemcilerin tamamen 

mutabakata varmasalar da aşağıdakiler üzerinde genel uzlaşmaya varabileceği anlamına 

gelir: 

1) Bilginin, ekonomik ve diğer olayları önemli hata olmaksızın veya yansız 

bir şekilde sunduğu ya da 

2) İlgili mâli tablolara alma, ölçüm veya yeniden sunum yönteminin, önemli 

hata olmaksızın veya yansız bir şekilde uygulandığı. 

 

77. Doğrulanabilir olmak için, bilginin tek bir nokta tahmini olmasına gerek yoktur. Belli bir 

aralıktaki olası tutarlar ve ilgili olasılıklar da doğrulanabilir. 
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78. Doğrulama, doğrudan ya da dolaylı olabilir. Doğrudan doğrulama, doğrudan yapılan 

gözlem ile bir tutarın ya da diğer bir sunumun doğrulanması anlamına gelir. Örneğin; nakit 

tutarının sayılması, pazarlanabilir tahvillerin fiyatlarının izlenmesi, geçmişteki hizmet 

sunum performansını etkileyen etmenlerin teyit edilmesi gibi. Dolaylı doğrulama, bir 

modelde, formülde ya da diğer bir yöntemde kullanılan verilerin kontrol edilmesi ve aynı 

yöntem kullanılarak sonuçların yeniden hesaplanması anlamındadır. Verilerin (miktar ve 

maliyetlerin) kontrol edilerek stokların defter değerinin doğrulanması ve aynı maliyet akış 

varsayımı kullanılarak (örneğin, ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılarak) dönem sonu 

stoğunun yeniden hesaplanması dolaylı doğrulamaya örnek olarak gösterilebilir.   

 

79. Doğrulanabilirlik mutlak bir nitelik değildir; çünkü bazı bilgiler diğerlerine göre daha fazla 

veya daha az doğrulanabilirdir. Bilginin doğrulanabilirliliği arttıkça, genel amaçlı mâli 

raporlardaki bilgilerin, ekonomik ve diğer olayları kendisinden beklendiği şekilde gerçeğe 

uygun sunduğuna ilişkin kullanıcılara daha fazla güvence sağlar.  

 

80. Genel amaçlı mâli raporlarda; mâli bilgiler, diğer nicel bilgilerin yanı sıra dönem içinde 

kuruluşun performansı üzerindeki esas etkiler, raporlama döneminde üstlenilen hizmet 

sunum programlarının gelecekte beklenen etkileri veya sonuçları ve ileriye dönük mâli ve 

mâli olmayan bilgiler ile ilgili açıklamalar da yer alabilir. Gelecek döneme kadar bu tür 

bilgilerin tüm nicel sunumları ve açıklamalarının doğruluğunu teyit etmek mümkün 

olmayabilir. 

 

81. Kullanıcılara bilgi sunulurken, ekonomik ve diğer olayları gerçeğe uygun sunma 

konusunda güvence verilebilmesi için açıklanan bilgilerin altında yatan varsayımlar, bilgi 

derlerken kullanılan yöntemler ve verilen görüşler ile yapılan açıklamaları destekleyen 

unsurlar ve koşullar şeffaf olmalıdır.  

 

Genel Amaçlı Mâli Raporlardaki Bilgilere İlişkin Kısıtlar 

Önemlilik 

82. Bilginin çıkarılması veya yanlış ifade edilmesi, kuruluşun hesap verebilirliği yerine 

getirmesini veya kullanıcıların vereceği kararları etkiliyor ise bu bilgi önemlidir. 

Önemlilik, her bir kuruluş özelinde değerlendirilen kalemin yapısına ve tutarına bağlıdır. 

Genel amaçlı mâli raporlar, raporlama dönemindeki hizmet sunum sonuçlarına ilişkin nitel 

ve nicel bilgiler ile gelecekteki hizmet sunum sonuçları ve mâli sonuçlar ile ilgili 

beklentileri içerebilir. Dolayısıyla tek bir bilgi türünün önemli olduğu tek tip nicel eşik 

değeri belirlemek mümkün değildir.  

 

83. Kuruluşun faaliyette bulunduğu yasal, kurumsal ve faaliyet ortamı çerçevesinde, mâli ve 

mâli olmayan bilgiler kapsamında, hazırlayanın bilgi birikimi ve geleceğe dair beklentileri 

itibarıyla önemlilik değerlendirmesi yapılacaktır. Mevzuata, yönetmeliklere ve diğer yetki 

veren belgelere uygunluğuna veya uygun olmamaya ilişkin bilginin açıklanması, kapsadığı 

bilgilerin büyüklüğünden bağımsız olarak yapısı gereği önemlidir. Bu koşullarda bir 

kalemin önemli olup olmadığı belirlenirken, geçmişteki veya beklenen işlemlerin ve 

olayların yapısı, yasallığı, önemi ve sonuçları, bu tür işlemlerin tarafları ve bunlara yol 

açan koşullar gibi noktalar dikkate alınacaktır. 
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Fayda-Maliyet  

84. Mâli raporlamanın bir maliyeti vardır. Mâli raporlamanın faydaları, bu maliyetlere değer 

olmalıdır. Bilgi sağlamanın faydalarının maliyetlere değer olup olmadığını 

değerlendirmek, genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerin genellikle tüm 

maliyetlerini ve faydalarını belirlemenin ve/veya ölçmenin mümkün olmaması nedeniyle 

muhakeme meselesidir.   

 

85. Bilgi sunma maliyeti; bilgi toplama ve işleme maliyetini, doğrulama maliyetini ve/veya 

bilgileri destekleyen varsayımları ve yöntemleri sunma maliyetini ve bu bilgileri yayma 

maliyetini içerir. Kullanıcılar, analiz etme ve yorumlama maliyetini üstlenir. Faydalı 

bilgilerin dâhil edilmemesi, kullanıcıların diğer kaynaklardan gerekli bilgileri elde etmek 

için üstlendiği maliyetleri ve genel amaçlı mâli raporlarda sağlanan eksik veriler 

kullanılarak alınan kararlardan doğan maliyetleri de ortaya çıkarır. 

 

86. Genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgileri sunmak için harcanan çabanın çoğu mâli 

rapor hazırlayıcılarına ait olmakla birlikte, kaynakların hizmet sunum faaliyetlerinden 

genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerin hazırlanmasına yönlendirilmesi nedeniyle 

bu hizmetleri alanlar ve kaynakları sağlayanlar, en nihayetinde bu çabaların maliyetini 

üstlenir.  

 

87. Kullanıcılar, genel amaçlı mâli raporların sunduğu bilgilerden büyük fayda sağlarlar. 

Bununla birlikte genel amaçlı mâli raporlar için hazırlanan bilgiler, yönetim tarafından 

kurum içinde de kullanılabilir ve bu sayede yönetim daha iyi karar alabilir. Kavramsal 

çerçeve ile Devlet Muhasebesi Standartları’nda açıklanan kavramlarla tutarlı bir şekilde 

genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerin açıklanması, kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yapılan mâli raporlamanın şeffaflık algısını zenginleştirip geliştirir. Dolayısıyla kamu 

sektörü borcunun daha doğru bir şekilde ölçülmesine katkı sağlar. Böylelikle kamu kurum 

ve kuruluşları da, genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerden pek çok şekilde 

yararlanabilir. 

  

88. Fayda ve maliyet kısıtı uygulanırken, belirli bir bilginin raporlanması ile sağlanacak 

faydanın, bilginin raporlanması ve kullanılması için katlanılan maliyetleri karşılamasının 

muhtemel olup olmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken, maliyeti düşürmek 

için belirli bir dereceye kadar bir veya daha fazla nitel özelliğin feda edilip 

edilemeyeceğini dikkate almak gerekir. 

 

Nitel Özellikler Arasında Denge 

89. Nitel özellikler, bilginin kullanışlılığına katkı sağlamak için beraber kullanılır. Örneğin, ne 

ilgisiz bir olayı gerçeğe uygun olarak gösteren bir tasvir ne de ilgili bir olayı gerçeğe 

uygun olmayarak gösteren bir tasvir faydalı bilgi olabilir. Benzer şekilde ilgili olması için 

bilgi zamanında sunulmalı ve anlaşılır olmalıdır.   

 

90. Bazı durumlarda, nitel özellikler arasındaki denge mâli raporlama amaçlarını elde etmek 

için gerekli olabilir. Her bir durumdaki nitel özelliklerin göreceli önemi, profesyonel 

muhakeme meselesidir. Mâli raporlama amaçlarını gerçekleştirmek için özellikler arasında 

uygun dengenin kurulması amaçlanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: RAPORLAMA BİRİMİ 

 

Giriş 

91. Genel amaçlı mâli raporları hazırlayan genel yönetim kapsamındaki her bir kamu kurum ve 

kuruluşu raporlama birimi olup, program, birim veya faaliyet alanı da raporlama birimi 

olabilir. 

 

92. Bir raporlama birimi genel amaçlı mâli raporları tek birim gibi sunan iki veya daha fazla 

sayıda birimden oluşabilir. 

 

Raporlama Biriminin Temel Özellikleri 

93. Bir raporlama biriminin temel özelliği; kaynak sağlayıcılardan ve hizmet alıcılardan 

sağladıkları kaynaklarla kamu hizmeti sunmasıdır. Bu birimlerin hesap verebilirlik veya 

karar alma amaçları doğrultusunda kaynak sağlayıcılara karşı mâli raporlama yapma 

yükümlülükleri vardır. 

 

94. Devlet, vatandaşlara hizmet sunmak ve sunumu desteklemek için bakanlıklar, idareler, 

kamu şirketleri ve ayrı bir tüzel kişiliğe veya operasyonel özerkliğe sahip kuruluşlar 

üzerinden faaliyet gösterebilir. Uluslararası kamu sektörü kuruluşları ve belediye idareleri 

dâhil olmak üzere, diğer kamu sektörü kuruluşları da benzer faaliyetler üstlenebilir ve ayrı 

tüzel kişiliği veya operasyonel özerkliği olan kuruluşların faaliyetleri nedeniyle maddi bir 

yükün altına girebilir veya zarara uğrayabilir ya da bunlardan fayda sağlayabilir.   

 

95. Genel amaçlı mâli raporlar, hesap verebilirlik ve karar alma açısından faydalı bilgilerin 

raporlanması için hazırlanır. Hizmet alıcıları ve kaynak sağlayıcıları genel amaçlı mâli 

raporların başlıca kullanıcılarıdır. Sonuç olarak, bir raporlama biriminin temel özelliği, 

hesap verebilirlik ve karar alma amaçları için genel amaçlı mâli raporlara ihtiyaç duyan 

hizmet alıcıları ve kaynak sağlayıcılarının varlığıdır. 

 

96. Bir kamu kuruluşunun veya kuruluşları grubunun raporlama birimi olarak kabul 

edilebilmesi için,  hizmet sunum amaçlarını elde etmek için;  

1) Kaynak edinme veya etkin kullanma,  

2) Kamu varlığı edinme veya yönetme,  

3) Faaliyetler üstlenebilme veya yükümlülük altına girme, 

sorumluluğu ve kapasitesi olmalıdır. 

 

97. Genel amaçlı mâli raporların hazırlanması belirli bir maliyete katlanılmasını gerektirir. Bu 

nedenle, mâli raporlamanın etkin ve etkili olabilmesi için, raporlarının kullanıcısı olan 

kamu kurum ve kuruluşlarının genel amaçlı mâli raporlar hazırlaması gerekir. 

 

98. Genellikle, hesap verebilirlik ve karar alma süreçleri açısından genel amaçlı mâli raporları 

kullanan hizmet alıcılarının veya kaynak sağlayıcılarının mevcut olup olmadığı bellidir. 

Örneğin, ulusal veya yerel yönetim düzeyinde ya da uluslararası kamu sektörü kuruluşları 

düzeyinde, bir idarenin genel amaçlı mâli raporları için bu tür kullanıcılar mevcut olabilir. 

Bunun nedeni, bu idarelerin ve kuruluşların genel olarak, vatandaşlar adına önemli 

kaynakları kaynağından temin etme ve/veya dağıtma, yükümlülük altına girme ve 

kendilerine sunulan hizmete ihtiyaç duyan vatandaşların ekonomik ve/veya sosyal refahını 

etkileme kapasitesine sahip olmalarıdır.  
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99. Hesap verebilirlik ve karar alma süreçleri doğrultusunda hizmet alıcıların veya kaynak 

sağlayıcıların, genel amaçlı mâli raporlarına ihtiyaç duyduğu idarelerin tespiti her zaman 

açık olmayabilir. Sonuç olarak, bu tür kuruluşların, programların veya faaliyetlerin, 

raporlama birimi olarak genel amaçlı mâli raporlar hazırlamalarının gerekli olup 

olmadığının analiz edilerek belirlenmesi gerekir.  

 

100. Kamu kurum ve kuruluşlarının genelde hukuken ayrı bir tüzel kişiliği veya statüsü vardır 

(yasal bir kimlik). Ancak, ayrı bir tüzel kişiliği olmayan kamu kurumları, programları ve 

faaliyetleri de, kamu hizmeti sunma amacı veya bir hükümet politikasını gerçekleştirme 

amacıyla kaynak toplayabilir veya kullanabilir, kamu mallarını elde edebilir veya 

yönetebilir, yükümlülük altına girebilir. Hizmet alıcıları ve kaynak sağlayıcıları, hesap 

verebilirlik ve karar alma süreçleri için bilgi ihtiyaçları nedeniyle bu kuruluşların, 

programların ve faaliyetlerin genel amaçlı mâli raporlarına ihtiyaç duyabilir. Sonuç olarak, 

bir raporlama birimi, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olabilir veya ayrı bir tüzel kişiliğe sahip 

olmayan bir kuruluş, idari bir yapı veya program da olabilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: MALİ TABLOLARIN UNSURLARI 

 

Giriş  

Bu Bölümün Amacı 

101. Bu bölüm, mâli tablolarda yer alan unsurları tanımlar ve bu tanımlara ilişkin açıklamalar 

sağlar.  

 

Unsurlar ve Önemleri 

102. Mâli tablolar, işlemleri ve diğer olayları, ekonomik özelliklerine göre geniş gruplar içinde 

sınıflandırarak mâli etkilerini gösterir. Bu geniş gruplar mâli tabloların unsurları olarak 

tanımlanır. Mâli durum ile doğrudan ilgili unsurlar bilançoda varlıklar, yükümlülükler ve 

özkaynaklar olarak yer alır. Mali performans tablosundaki faaliyet sonuçları ile doğrudan 

ilgili unsurlar ise gelirler ve giderlerdir. Net varlık/özkaynak değişim tablosunun unsurları 

ise gelir tablosunun unsurlarını ve bilanço unsurlarındaki değişiklikleri yansıtır.  

 

103. Bazı durumlarda, bir kuruluşun mâli performans ve mâli durumunun daha iyi 

değerlendirilmesini sağlamak üzere, mâli tabloların bu bölümde tanımlanan unsurlarının 

sağladığı bilgilerin kapsamadığı ekonomik olayların mâli tablolara alınması gerekebilir. Bu 

durumda, mâli raporlamanın amaçlarına ulaşılabilmesi için gerektiğinde,  bu bölümdeki 

unsurların tanımı Devlet Muhasebesi Standartlarında tanımlanan bir unsurun tanımını 

karşılamayan kaynak veya sorumlulukların (bundan sonra “diğer kaynaklar” veya “diğer 

sorumluluklar” olarak anılacaktır) mâli tablolara alınmasını engellemez. Bu gibi 

durumlarda ilgili standartların hükümleri uygulanır. 

 

Tanımlanan Unsurlar 

104. Bu bölümde tanımlanan unsurlar şunlardır: 

1) Varlıklar, 

2) Yükümlülükler, 

3) Gelirler, 

4) Giderler, 

5) Pay sahiplerinden katkılar ve 

6) Pay sahiplerine dağıtımlar. 
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Varlıklar 

Tanım 

105. Varlık;  

Geçmişteki bir olayın sonucu olarak kuruluş tarafından mevcut durumda kontrol edilen 

kaynaklardır. 

 

Kaynak 

106. Kaynak, hizmet potansiyeli veya ekonomik fayda üretme kabiliyeti olan bir kalemdir.  

Fiziksel biçim kaynağın bir şartı değildir. Hizmet potansiyeli veya ekonomik fayda üretme 

kabiliyeti, doğrudan kaynağın kendisinden veya kaynağı kullanma hakkından doğabilir. 

Bazı kaynaklar, kuruluşun aşağıdakilere ilişkin haklar dâhil olmak üzere çeşitli haklara 

sahip olmasını da beraberinde getirir: 

1) Kaynağı hizmet sağlamak için kullanma hakkı, 

2) Hizmetleri sağlamak amacıyla kurum dışı kaynakları kullanma hakkı 

(Örneğin kiralama gibi), 

3) Kaynağı elden çıkarma yoluyla nakde dönüştürme hakkı,  

4) Kaynağın değerindeki artıştan faydalanma hakkı ya da  

5) Nakit akışlarından yararlanma hakkı. 

 

107. Hizmet potansiyeli, kuruluşun amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunan hizmetler sunma 

kapasitesidir. Hizmet potansiyeli, kuruluşa net nakit girişleri sağlamasa da amaçlarına 

ulaşmasını mümkün kılar.  

108. Hizmet potansiyeli içeren kamu varlıkları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sahip 

olunan ve üçüncü taraflara hizmet sağlamak için kullanılan dinlenme alanları, tarihi ve 

kültürel miras varlıkları, savunma varlıkları ve diğer varlıkları içerebilir. Bu tür hizmetler 

toplu veya bireysel tüketime yönelik olabilir. Hizmetlerin çoğu piyasa rekabetinin olmadığı 

veya sınırlı olduğu alanlarda sağlanıyor olabilir. Hizmet potansiyeli taşıyan birçok varlık 

doğası gereği özellikli olduğu için bu tür varlıkların kullanımı ve elden çıkarılması 

kısıtlanabilir.  

109. Ekonomik faydalar nakit girişleridir veya nakit çıkışlarındaki azalmadır. Nakit girişleri 

(veya azalmış nakit çıkışları) aşağıdakilerden kaynaklanabilir: 

1) Bir varlığın üretimde veya hizmet satışında kullanılması veya 

2) Bir varlığın nakit veya diğer kaynaklar için el değiştirmesi. 

Hâlihazırda Kuruluş Tarafından Kontrol Edilme 

110. Bir kuruluş, kaynağın kontrolüne sahip olmalıdır. Kaynağın kontrolü, (ya da doğrudan 

diğer tarafların kullanımı) kuruluşun hizmet sunumuna veya diğer amaçlarına ulaşmasında 

kaynağın sahip olduğu ekonomik faydaları veya hizmet potansiyelini kullanabilmesini 

içerir. 

111. Kuruluşun kaynağı mevcut durumda kontrol edip etmediğini belirlemek için, aşağıdaki 

kontrol göstergelerinin mevcut olup olmadığı değerlendirilir: 

1) Yasal sahiplik, 

2) Kaynağa erişim veya kaynağa erişimi reddetme veya kısıtlama kabiliyeti, 

3) Kaynağın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlama araçları ve 

4) Kaynaktan hizmet potansiyeli veya ekonomik fayda üretilmesine yönelik 

olarak uygulatılabilir bir hakkın varlığı. 

Bu göstergeler kontrolün mevcut olup olmadığı sonucuna varılmasını mümkün kılmasa da, 

bunların tanımlanması ve analizi bu karar için gereken bilgilerin bir kısmını sunabilir. 
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Geçmişteki Olay 

112. Varlığın tanımı, geçmişteki bir işlemden veya geçmişteki başka bir olaydan doğan ve 

kuruluşun mevcut durumda kontrol ettiği bir kaynağı gerektirir. Bir kuruluşun bir kaynak 

üzerinde kontrol kazanması ile sonuçlanan geçmişteki işlemler veya diğer olaylar ve 

böylelikle varlıklar farklılık gösterebilir. Kuruluşlar varlıkları bedel karşılığı bir işlemle 

satın alma veya oluşturma suretiyle elde edebilir. Varlıklar, egemenlik yetkilerinin 

kullanılması da dâhil olmak üzere, bedel dışı işlemler yoluyla da elde edilebilir. Vergi 

koyma veya lisans verme ve elektromanyetik dalga gibi, maddi olmayan kaynaklarda yer 

alan faydalara erişim sağlanması ya da kısıtlanması veya engellenmesi, varlıkların 

oluşumuna neden olan kamu sektörüne özgü güçlerin ve hakların örnekleridir. Bir 

kuruluşun kaynaklar üzerindeki hakların kontrolünü ne zaman elde ettiği 

değerlendirilirken, aşağıdakiler dikkate alınır;    

1) Bir yetki oluşturmak için genel bir kabiliyetin olması,   

2) Yasa yoluyla bir yetkinin oluşturulması,  

3) Bir hakkın yaratılması için yetkinin kullanılması ve 

4) Kurum dışından kaynak alma hakkının doğmasına neden olan bir olay.  

 

Yetki kullanıldığında ve kaynağı elde etmek için haklar mevcut olduğunda bir varlık 

doğar. 

Yükümlülükler 

Tanım 

113. Yükümlülük: 

Kuruluşun, geçmişteki bir olayın sonucu olarak kaynak çıkışına neden olacak mevcut 

sorumluluğudur. 

Mevcut Sorumluluk 

114. Kamu kurum ve kuruluşları birçok sorumluluğa sahip olabilir. Kuruluşun yerine 

getirmekten kaçınmak için gerçekçi bir alternatife çok az sahip olduğu ya da olmadığı 

yasaya dayanan veya dayanmayan bağlayıcı sorumluluk, mevcut sorumluluktur.  

Kuruluştan Kaynak Çıkışı 

115. Yükümlülük kuruluştan kaynak çıkmasını gerektirir. Kuruluştan kaynak çıkışı olmaksızın 

yerine getirilebilen bir sorumluluk yükümlülük değildir. 

 

Geçmişteki Olay 

116. Yükümlülük tanımını karşılamak için, mevcut sorumluluğun geçmişteki işlemlerin veya 

diğer olayların sonucu olarak ortaya çıkmış olmasını ve kuruluştan kaynak çıkışını 

gerektirir. Kamusal faaliyetlerin karmaşıklığı, belirli bir hizmet alanına yönelik 

faaliyetlerin geliştirilmesi, uygulanması ve işletilmesi sürecinde ortaya çıkan bazı olayların 

sorumlulukları beraberinde getirebileceği anlamına gelir. Mâli raporlamanın amaçları 

açısından, kuruluşun yerine getirmekten kaçınmak için gerçekçi bir alternatife çok az sahip 

olduğu ya da olmadığı ama yasal olarak uygulatılabilir olmayan (yasaya dayanmayan 

bağlayıcı sorumluluklar) bağlayıcı sorumluluklar dâhil, bu tür taahhütlerin ve 

sorumlulukların mevcut sorumluluk olup olmadığı ve yükümlülük tanımını karşılayıp 

karşılamadığının belirlenmesi gereklidir. Bir düzenleme yasal bir forma sahipse ve 

sözleşme gibi bağlayıcıysa, geçmişteki olayın belirlenmesi kolay olabilir. Diğer 

durumlarda geçmişteki olayları belirlemek daha zor olabilir ve belirleme kuruluşun kaynak 

çıkışından kaçınmak için gerçekçi bir alternatife çok az sahip olduğunun ya da olmadığının 

değerlendirilmesini içerir. Böyle bir değerlendirmede kuruluş, yasal düzenlemeleri dikkate 

alır. 
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Yasaya Dayanan ve Dayanmayan Bağlayıcı Sorumluluklar 

117. Bağlayıcı sorumluluklar, yasaya dayanan veya dayanmayan şeklinde sorumluluklar 

olabilir. Bağlayıcı sorumluluklar, karşılıklı ve karşılıksız işlemlerden doğabilir. Bir 

sorumluluğun yükümlülük doğurabilmesi için kurum dışı bir tarafa karşı olması gerekir. 

Bir kuruluş belirli bir şekilde davranacağını kamuoyuna duyurmuş olsa bile, bundan 

sorumlu tutulamaz. Kurum dışı tarafın belirlenmesi yükümlülük doğuran bir sorumluluğun 

göstergesidir. Ancak, mevcut bir sorumluluğun ve bir yükümlülüğün varlığının kabulü 

için, bunların yerine getirilme zamanından önce kurum dışı tarafın kim olduğunun 

bilinmesi önemli değildir.  

 

118. Bir sorumluluğun doğmasına neden olan düzenlemelerin çoğu yerine getirme tarihleri 

içerir. Bir düzenlemenin yerine getirme tarihini içermesi, sorumluluğun kaynak çıkışına 

neden olacağı ve bir yükümlülüğe dönüşeceğinin göstergesidir. Ancak yerine getirme tarihi 

içermeyen birçok anlaşma da vardır. Anlaşmada yerine getirme tarihinin bulunmaması 

sorumluluğun yükümlülüğe dönüşmesine engel değildir. 

 

Yasaya Dayanan Sorumluluklar 

119. Yasaya dayanan sorumluluk kanunla uygulatılabilir. Bu tür sorumluluklar çeşitli yasal 

yapılardan kaynaklanabilir. Bedelli işlemler doğaları gereği genelde akdi nitelik taşır ve bu 

nedenle sözleşme hukuku veya dengi yetki ve düzenlemelerle uygulatılabilir. Bazı kamu 

kurum ve kuruluşları kendi adlarına sözleşme imzalama yetkisine sahip olmayabilir, ama 

dengi etkiye sahip başka süreçler aracılığıyla yasaya dayanan sorumluluk altına girebilirler. 

Bu tür alternatif süreçlerle bağlayıcı olan sorumluluklar kavramsal çerçevede yasaya 

dayanan sorumluluk olarak kabul edilir. Bazı bedelsiz işlemler için, ilgili sorumluluğun 

kanunla uygulatılabilir olup olmadığına karar verilmesi gerekir. Sorumluluğun kanuna göre 

uygulatılabilir olduğuna karar verilmesi durumunda, kuruluşun sorumluluğu yerine 

getirmekten kaçınmak için gerçekçi bir alternatife sahip olmadığı ve bir yükümlülüğün 

mevcut olduğu hususunda şüphe olmamalıdır.   

 

120. Bedelli işlemlere ilişkin bazı sorumluluklar raporlama tarihinde kurum dışı tarafça katı bir 

şekilde uygulatılabilir nitelikte değildir. Ancak bu sorumluluklar, yerine getirilme 

öncesinde, kurum dışı taraf diğer şartları karşılamadan veya yeni bir eylem gerçekleştirmek 

zorunda kalmadan, geçen zamanla birlikte uygulatılabilir hale gelir. Bu tür sorumluluklar, 

yükümlülük tanımına girer. 

 

121. Egemenlik gücü bir yönetimin yasal düzenlemeler yapma, değiştirme ve yürürlükten 

kaldırmaya ilişkin mutlak yetkisidir. Egemenlik gücü, bu kapsamda bir sorumluluğun 

yükümlülük tanımını karşılamadığı sonucuna varmak için yeterli değildir. Yasal durum, bir 

sorumluluğun artık bağlayıcı olmadığına ve yükümlülük tanımını karşılamadığına karar 

vermek için her bir raporlama tarihinde değerlendirilmelidir. 

Yasaya Dayanmayan Bağlayıcı Sorumluluklar 

122. Yükümlülükler yasaya dayanmayan bağlayıcı sorumluluklardan doğabilir. Yasaya 

dayanmayan bağlayıcı sorumluluklar, sorumluluğu üstlenen tarafın yükümlülüğünü yerine 

getirmesini zorlamak için yasal (veya eşit) bir eylemde bulunma yetkisi vermemesi 

açısından yasaya dayanan sorumluluklardan farklıdır. Yükümlülüklerin doğmasına sebep 

olan yasaya dayanmayan bağlayıcı sorumluluklar aşağıdaki özelliklere sahiptir:   

1) Kuruluşun karşı taraflara, yerleşik geçmiş uygulamaları, yayınlanmış 

politikaları veya bazı sorumlulukları üstlendiğini kabul ettiği yeterince 

açık olan mevcut beyanının bulunması, 
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2) Bu tür bir belirtme eylemi sonucunda, kuruluşun diğer taraflarda o 

sorumlulukları yerine getireceğine dair haklı beklenti uyandırması, 

3) Kuruluşun bunlardan doğan sorumluluğun yerine getirilmesinden 

kaçınmak için gerçekçi bir alternatife çok az sahip olması ya da olmaması. 

 

123. Kamu sektöründe, sorumluluklar birkaç aşamadan doğabilir. Örneğin, bir kamu hizmeti 

uygulamasında: 

1) Seçim vaadi gibi politik sözler verilmesinde, 

2) Bir politikanın duyurulmasında, 

3) Bütçenin sunulması ve onaylanmasında ve   

4) Bütçenin yürürlüğe girmesinde.  

 

Birinci ve ikinci aşamalar, bir yükümlülüğün tanımını karşılayacak mevcut sorumluluklara 

sebep olma eğiliminde değildir. Daha sonraki aşamalarda, sağlanacak hizmet için uygunluk 

ölçütlerini karşılayan talep sahiplerinin varlığı gibi, yükümlülük tanımını karşılayan 

sorumlulukların doğmasına neden olabilir. 

 

124. Bir sorumluluğun yükümlüğün doğmasına sebep olduğu aşama, sorumluluğun yapısına 

bağlıdır. Kuruluş sorumlulukla ilgili olarak, kaynak çıkışından kaçınmak için gerçekçi bir 

alternatife çok az sahip olduğunu ya da olmadığını değerlendirirken aşağıdaki hususları 

göz önünde bulundurur: 

1) Sorumluluğun doğmasına neden olan geçmişteki olay veya olayların 

yapısı; örneğin, seçimlerde verilen bir söz, mevcut bir sorumluluğa yol 

açmaz, çünkü seçim vaadi nadiren, kuruluşun kaynak çıkışından kaçınmak 

için gerçekçi bir alternatife çok az sahip olduğu ya da olmadığı hususunda 

geçerli bir beklenti yaratır. Ancak, bu vaade ilişkin bir olay veya durum 

ciddi bir politik desteğin ortaya çıkmasına neden olduğunda yönetimin 

vazgeçme seçeneği çok azdır. Yönetim bu vaade ilişkin gerekli bütçesel 

işlemleri başlatmayı taahhüt ettiğinde, yasaya dayanmayan bağlayıcı bir 

sorumluluk ortaya çıkabilir,  

 

2) Kuruluşun sorumluluğunu netleştirmeden önce, onu düzeltme veya 

değiştirme yeteneği; örneğin, bir politika duyurusu genellikle, 

uygulanmadan önce değiştirilemeyen ve yasaya dayanmayan bağlayıcı bir 

sorumluluğa yol açmaz. Benzer şekilde, bir sorumluluk gelecekte meydana 

gelecek olaylara bağlı koşullu bir sorumluluk içeriyorsa, bu olaylar 

gerçekleşmeden önce kaynak çıkışı önlenebilir ve 

 

3) Belirli bir sorumluluğu yerine getirmek için finansmanın sağlanabilirliği 

ile mevcut bir sorumluluğun yaratılması arasında bir ilişkinin var 

olabilmesi; örneğin, sorumluluğun yerine getirilebilmesi için gerekli 

bütçesel işlemlere başlanılması halinde yasaya dayanmayan bağlayıcı bir 

sorumluluk doğabilir. Ancak bütçesinin olmaması tek başına mevcut bir 

sorumluluğun doğmadığı anlamına gelmez.  

 

125. Ekonomik zorunluluklar, politik gereklilikler veya diğer durumlar yasaya dayanmayan 

bağlayıcı sorumluluktan doğan bir yükümlülüğe neden olabilir. 
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Net Mâli Durum, Diğer Kaynaklar ve Diğer Sorumluluklar 

126. Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu, mâli raporlamanın amaçlarına ulaşılabilmesi için, 

kavramsal çerçevede tanımlanan bir unsurun tanımını karşılamayan bir kaynak veya 

sorumluluğun mâli tablolara alınmasına karar verebilir. Ayrıca Devlet Muhasebesi 

Standartları bu kaynakların veya sorumlulukların kavramsal çerçevedeki altı unsura ek 

unsurlar olarak diğer kaynaklar veya sorumluluklar kapsamında mâli tablolara alınmasını 

gerektirebilir veya buna izin verebilir. 

 

127. Net mâli durum,  mâli durum tablosuna alınan diğer kaynaklar eklendikten ve diğer 

sorumluluklar mahsup edildikten sonra varlıklar ve yükümlülükler arasındaki farktır. Net 

mâli durum pozitif veya negatif bir bakiye olabilir. 

 

Gelirler ve Giderler 

Tanımlar 

128. Gelirler; 

Kuruluşun net mâli durumunda pay sahiplerinden katkılar nedeniyle meydana gelen 

artışların dışındaki artışlardır.  

 

129. Giderler; 

Kuruluşun net mâli durumunda, pay sahiplerine dağıtımlar nedeniyle meydana gelen 

azalışlar dışındaki azalışlardır.  

 

130. Gelirler ve giderler; bedelli ve bedelsiz işlemlerden, varlık ve yükümlülüklerin değerinde 

gerçekleşmemiş artış ve düşüş gibi olaylar ile amortisman, tükenme, değer düşüklüğü gibi 

diğer olaylardan doğabilir. Gelirler ve giderler, tek başına veya grup işlemlerinden 

doğabilir. 

 

Dönem Fazlası veya Açığı 

131. Kuruluşun dönem fazlası veya açığı, mâli performans tablosunda raporlanan gelirleri ve 

giderleri arasındaki farktır. 

 

Pay Sahiplerinden Katkılar ve Pay Sahiplerine Dağıtımlar 

Tanımlar 

132. Pay sahiplerinden katkılar; 

Kurum dışı tarafların pay sahipliği sıfatıyla kuruma katkı olarak yaptığı ve kuruluşun net 

mâli durumunda bir artışa neden olan kaynak girişleridir.  

 

133. Pay sahiplerine dağıtımlar; 

Pay sahipliği sıfatıyla kurum dışı taraflara kuruluştan yapılan ve bunun sonucunda 

kuruluşun net mâli durumunda azalmalara neden olan kaynak çıkışlarıdır.  

 

134. Başlangıçta kurulan pay sahipliğinden doğan kaynak girişleri dâhil olmak üzere pay 

sahipliğinden kaynaklanan kaynak girişleri ve kapasitelerinden pay sahiplerine yapılan 

kaynak çıkışlarının gelir ve giderden ayrıştırılması önemlidir. Kaynak eklemelerine ve kâr 

payı ödemelerine ek olarak, varlık ve yükümlülükler kamu kurum ve kuruluşları arasında 

transfer edildiğinde bu durumun, pay sahiplerinden katkılar ve pay sahiplerine dağıtımlar 

tanımlarını karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerekir.   
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135. Kuruluşun yeni bir kuruluşun işletme faaliyetlerine başlaması için kaynak aktarması 

durumunda, yeni kuruluş üzerinde pay sahipliği doğabilir. Bazen kamu sektöründe, 

kuruluşlara yapılan katkılar ve kuruluşlardan yapılan dağıtımlar, yönetimin yeniden 

yapılandırılmasıyla ilgili olabilir ve bu durumda katkılar ve dağıtımlar nakit işlemleri 

dışında varlık ve yükümlülük transferleri şeklinde de gerçekleşebilir. Sahiplik payları, bir 

özkaynak aracı ile kanıtlanamayan farklı şekillerde olabilir. 

 

136. Pay sahiplerinden katkılar, yeniden yapılandırıldığı durumlar dâhil olmak üzere, bir 

kuruluşun kurulması sırasındaki başlangıç veya sonraki kaynak aktarımı şeklinde 

gerçekleşebilir. Pay sahiplerine dağıtımlar;  

1) Bir yatırımın getirisinden,  

2) Yatırımın tamamının veya bir kısmının iadesinden veya 

3) Sonlandırılan veya yeniden yapılandırılan bir kuruluş söz konusu ise kalan 

kaynaklardan 

oluşabilir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM: MALİ TABLOLARA ALMA 

Mâli Tablolara Alma Ölçütleri ve Açıklamalar ile İlişkileri 

137. Bu bölümde bir unsurun mâli tablolara alınması için karşılanması gereken ölçütler 

açıklanmaktadır. Mâli tablolara alma; genel amaçlı mâli raporlarda yer alan unsurların 

tanımlarına uyan ve nitel özellikleri karşılayacak şekilde ölçülebilirken bilgi kısıtlarını 

dikkate alan bir kalemin, uygun mâli tablo üzerinde gösterilen tutarlara dâhil edilme 

sürecidir. 

 

138. Mâli tablolara alma ölçütleri: 

1) Unsur tanımını karşılayan bir kalem olması ve 

2) Bu kalemin genel amaçlı mâli raporlarda yer alan nitel özellikleri 

karşılayacak ve bilgi kısıtlarını dikkate alacak şekilde ölçülebilmesidir. 

 

139. Yukarıdaki ölçütleri karşılayan tüm kalemler mâli tablolara alınır. Bazı durumlarda mâli 

raporlamanın amaçlarına ulaşmak için bir Devlet Muhasebesi Standardı, bir unsurun 

tanımını karşılamayan bir kaynak veya sorumluluğun, nitel özellikleri ve kısıtları 

karşılayacak şekilde ölçülebildiğinde mâli tablolara alınacağını açıklayabilir. Diğer 

kaynaklar ve diğer sorumluluklar, mâli tabloların unsurları bölümünde ele alınmaktadır.  

 

140. Mâli tablolara almada, bir unsurun varlığını ve ölçülmesini belirleyen etkenler değişebilir. 

Bu nedenle bu etkenler, her bir raporlama tarihinde değerlendirilir.  

 

Unsurun Tanımlanması 

141. Bir kalemin unsur olarak mâli tablolara alınması için, mâli tabloların unsurları bölümünde 

açıklanan unsurlardan birinin tanımını karşılamalıdır. Bir kalemin, o unsurun tanımına dair 

gerekli tüm özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin tarafsız bir değerlendirme 

yapılması için mevcut kanıtlar ve koşullar dikkate alınarak ele alınır.   

 

142. Bir unsurun var olduğuna karar verildiğinde, beklenen hizmet potansiyeli veya ekonomik 

fayda üretme kabiliyetine dair belirsizlik, unsurun ölçülmesinde dikkate alınır. Bir unsurun 

varlığı, mâli tablolara alınması, mâli tablolara alma ölçütlerini karşılamaya devam edip 

etmediği veya mevcut bir unsurda bir değişiklik olup olmadığı belirlenirken elde bulunan 

tüm kanıtlar incelenir ve değerlendirilir. 
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Ölçüm Belirsizliği 

143. Bir kalemin mâli tablolara alınması için bu kaleme parasal bir değer verilmesi gerekir. Bu 

işlem, uygun bir ölçüm esasının seçilmesini ve mâli tablolara alınan kalemler için yeterli 

düzeyde ilgili ve gerçeğe uygun sunumu içeren bu ölçümün, genel amaçlı mâli raporlarda 

yer alan bilgi kısıtlarını dikkate alarak, kalemin ölçülmesinin nitel özelliklerin karşılanıp 

karşılanılmadığının belirlenmesini içerir. Uygun ölçüm esasının seçilmesi, mâli tablolarda 

varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi bölümünde ele alınmıştır. 

 

144. Mâli tablolarda sunulan pek çok tutarın ölçülmesine ilişkin belirsizlik olabilir. Tahminlerin 

kullanılması, tahakkuk esaslı muhasebenin önemli bir parçasıdır. Ölçümün ilgililiğine ve 

gerçeğe uygun sunumuna ilişkin karar, çıktı aralığı ve nokta tahminleri gibi tekniklerin 

dikkate alınması ve raporlama tarihinde mevcut ekonomik koşullarla ilgili ilave bir kanıt 

olup olmadığının değerlendirilmesini içerir. Açıklamalar, kullanılan tahmin tekniklerine 

dair faydalı bilgiler sağlayabilir. Tahmin tekniklerine ilişkin açıklamalar yapılsa bile, tek 

nokta tahminindeki belirsizlik seviyesinin, ölçümün ilgililiğinin ve gerçeğe uygun 

sunumunun sorgulanabileceği kadar büyük olduğu nadir durumlarda ilgili kalem mâli 

tablolara alınmaz. 

 

Açıklama ve Mâli Tablolara Alma 

145. Unsur tanımını ve mâli tablolara alma ölçütlerini karşılayan kalemlerin mâli tablolara 

alınmasındaki eksiklikler, muhasebe politikalarının açıklanması, notlar ve diğer açıklayıcı 

detaylar ile giderilemez. Ancak açıklamalar, unsur tanımının tüm özelliklerini olmasa da 

bir kısmını karşılayan kalemlere dair bilgi verebilir. Ayrıca açıklamalar, unsur tanımını 

karşılayan ancak nitel özellikleri gerçekleştirecek şekilde ölçülemeyen mâli raporlama 

amaçlarını yeterince karşılayan kalemlere dair bilgi verebilir. Kaleme dair bilginin, 

kuruluşun net mâli durumunun değerlendirilmesi ile ilgili olduğu düşünüldüğünde ve 

dolayısıyla da mâli raporlama amaçlarını gerçekleştirdiğinde açıklama yapılması 

uygundur.  

 

Mâli Tablo Dışı Bırakma 

146. Mâli tablo dışı bırakma, daha önce mâli tablolara alınmış bir unsurun mâli tablolardan 

çıkarılmasına izin verecek şekilde önceki raporlama tarihinden beri değişiklik meydana 

gelip gelmediğini değerlendirme ve eğer bu tür değişiklikler olmuş ise bu kalemi çıkarma 

sürecidir. Bir unsurun varlığına dair belirsizliği değerlendirirken ilk defa mâli tablolara 

almada kullanılan ölçütlerin aynısı mâli tablo dışı bırakmada da kullanılır.  

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM: MALİ TABLOLARDA VARLIKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN 

ÖLÇÜMÜ 

 

 

Giriş  

147. Bu bölümde ölçüm esasları belirlenmektedir. 

 

Ölçümün Amacı  

148. Ölçümün amacı: 

Hesap verme ve karar alma amaçları doğrultusunda, hizmet maliyetlerini, kuruluşun mâli 

ve faaliyet kapasitesini en güvenilir şekilde yansıtacak ölçüm esaslarının seçilmesidir. 
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149. Varlıklar ve yükümlülükler için ölçüm esasının seçilmesi, kullanıcıların aşağıdaki 

maddeleri değerlendirebilmesi amacıyla bilgi sağlayarak kamu sektöründe mâli raporlama 

amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlar: 

1) Sağlanan hizmet maliyetinin ilgili dönemde tarihi veya cari terimlerle 

ifadesi, 

2) Faaliyet kapasitesi (kuruluşun, fiziki ve diğer kaynaklarla gelecek 

dönemlerde hizmetlerin sağlanmasını destekleme kapasitesi) ve 

3) Mâli kapasite (kuruluşun, faaliyetlerini finanse etme kapasitesi). 

 

150. Bir ölçüm esasının seçilmesi aynı zamanda mâli raporlardaki bilgi kısıtları dikkate 

alınırken verilen bilgilerin ne ölçüde nitel özellikleri karşıladığını değerlendirmeyi içerir.  

 

Ölçüm Esasları ve Seçimi 

151. Kavramsal çerçeve seviyesinde ölçüm amacını en iyi şekilde karşılayan tek bir ölçüm esası 

belirlemek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, kavramsal çerçeve tüm işlemler, olaylar ve 

koşullar için tek bir ölçüm esası/esasları önermez, varlık ve yükümlülüklerin ölçüm 

esasının seçilmesinde rehberlik sağlar. 

 

152. Varlıklar için ölçüm esasları: 

1) Tarihi maliyet, 

2) Piyasa değeri, 

3) Yenileme maliyeti, 

4) Net satış fiyatı ve 

5) Kullanım değeridir. 

 

Bu ölçüm esasları; 

1) Giriş veya çıkış değerleri sağlayıp sağlamadığına,  

2) Bir piyasada gözlemlenebilir olup olmadığına ve  

3) Kuruluşa özgü olup olmadığına 

bağlı olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 

Tablo 1: Varlıkların Ölçüm Esaslarının Özeti 

 

Ölçüm Esası 
Giriş veya 

Çıkış 

Piyasada 

Gözlemlenebilme 

Durumu 

Kuruluşa Özgü 

veya Değil 

Tarihi maliyet Giriş 
Genellikle 

Gözlemlenebilir 
Kuruluşa Özgü 

Açık, aktif ve 

düzenli işleyen 

piyasada piyasa 

değeri 

Giriş ve çıkış Gözlemlenebilir 
Kuruluşa Özgü 

Değil 

Aktif olmayan 

piyasada piyasa 

değeri 

Çıkış 

Değerleme tekniğine 

bağlı olarak 

gözlemlenebilir veya 

gözlemlenemez 

Değerleme 

tekniğine bağlı 

olarak kuruluşa 

özgü veya değil 

Yenileme maliyeti Giriş Gözlemlenebilir Kuruluşa Özgü 

Net satış fiyatı Çıkış Gözlemlenebilir Kuruluşa Özgü 

Kullanım değeri Çıkış Gözlemlenemez Kuruluşa Özgü 
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153. Yükümlülükler için ölçüm esasları şunlardır: 

1) Tarihi maliyet, 

2)  İfa maliyeti, 

3)  Piyasa değeri, 

4) Sorumluluğun sona erme maliyeti ve 

5) Yüklenme Fiyatı. 

 

Bu ölçüm esasları: 

1) Giriş veya çıkış değerleri sağlayıp sağlamadığına,  

2) Bir piyasada gözlemlenebilir olup olmadığına ve  

3) Kuruluşa özgü olup olmadığına  

bağlı olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 

Tablo 2: Yükümlülüklerin Ölçüm Esaslarının Özeti 

 

Ölçüm Esası 
Giriş veya 

Çıkış 

Piyasada 

Gözlemlenebilme 

Durumu  

Kuruluşa Özgü 

veya Değil 

Tarihi maliyet Giriş 
Genellikle 

Gözlemlenebilir 
Kuruluşa Özgü 

İfa maliyeti Çıkış Gözlemlenemez Kuruluşa Özgü 

Açık, aktif ve düzenli 

işleyen piyasada 

piyasa değeri 

Giriş ve çıkış Gözlemlenebilir 
Kuruluşa Özgü 

Değil 

Aktif olmayan 

piyasada piyasa değeri 
Çıkış 

Değerleme tekniğine 

bağlı olarak 

gözlemlenebilir veya 

gözlemlenemez 

Değerleme 

tekniğine bağlı 

olarak kuruluşa 

özgü veya değil 

Sorumluluğun sona 

erme maliyeti 
Çıkış Gözlemlenebilir Kuruluşa Özgü 

Yüklenme Fiyatı Giriş Gözlemlenebilir Kuruluşa Özgü 

 

 

Giriş ve Çıkış Değerleri 

154. Ölçüm esasları, giriş veya çıkış değerlerini verebilir. Varlıklar için giriş değeri satın alma 

maliyetini yansıtır. Tarihi maliyet ve yenileme maliyeti giriş değerleridir. Çıkış değerleri, 

satışlardan sağlanan ekonomik faydaları yansıtır. Ayrıca çıkış değeri, varlığın 

kullanımından doğacak tutarı yansıtır. Çeşitlendirilmiş ekonomide giriş ve çıkış fiyatları 

genellikle; diğer piyasa katılımcılarının aynı fiyatı ödemek istemeyeceği kuruluşun özel 

işletim gereksinimlerine uygun varlıkları edinmesine ve bir edinimle ilgili işlem 

maliyetlerinin doğmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. 

 

155. Yükümlülüklerin ölçüm esasları da giriş veya çıkış değeri olup olmamasına göre 

sınıflandırılabilir. Giriş değerleri, sorumluluğun doğduğu işlemle veya kuruluşun 

yükümlülük altına girmeyi kabul ettiği tutarla ilişkilidir. Çıkış değerleri, bir sorumluluğu 

yerine getirmek veya kuruluşu bir sorumluluktan kurtarmak için gerekli tutardır. 
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Gözlemlenebilen ve Gözlemlenemeyen Ölçüler 

156. Ölçüler açık, aktif ve düzenli işleyen piyasada gözlemlenebilir olup olmadıklarına göre 

sınıflandırılabilir. Piyasada gözlemlenebilir olan ölçüler, olmayanlara göre daha 

anlaşılabilir ve doğrulanabilir olabilir. Ayrıca ölçtükleri olayı daha gerçeğe uygun bir 

şekilde sunabilirler. 

 

Kuruluşa Özgü Olan ve Olmayan Ölçüler 

157. Ölçüler ayrıca “kuruluşa özgü olan” veya “kuruluşa özgü olmayan” şeklinde de 

sınıflandırılabilir. Kuruluşa özgü ölçüm esasları, kuruluşun bir varlığın olası kullanımlarını 

ve bir yükümlülüğün yerine getirilmesini etkileyen ekonomik ve güncel politika kısıtlarını 

yansıtır. Kuruluşa özgü ölçüler, diğer kuruluşlar için mevcut olmayan ekonomik fırsatları 

ve diğer kuruluşların maruz kalmadığı riskleri yansıtabilir. Kuruluşa özgü olmayan ölçüler, 

genel piyasa fırsatlarını ve risklerini yansıtır. Kuruluşa özgü olan veya olmayan bir ölçümü 

kullanma kararı, ölçümün amacına ve nitel özelliklere bakılarak verilir. 

 

Ölçüm İçin Birleştirme veya Ayrıştırma  

158. Mâli tablolarda varlık ve yükümlülüklerin ölçüm amaçlarını ve nitel özelliklerini en iyi 

şekilde karşılayan bilginin sunulabilmesi için, ölçüm amaçları doğrultusunda bunların 

birleştirilmesi veya ayrıştırılması gerekebilir. Bu tür birleştirme veya ayrıştırmanın uygun 

olup olmadığı değerlendirilirken, fayda ve maliyetler karşılaştırılır. 

 

Varlıkların Ölçüm Esasları 

 

Tarihi Maliyet 

159. Tarihi Maliyet; 

Bir varlığın edinimi veya geliştirilmesi için, edinme veya geliştirme aşamasında, nakit 

veya nakit benzeri ya da diğer karşılıkların değeri olarak verilen bedeldir. 

 

160. Tarihi maliyet, kuruluşa özgü bir giriş değerdir. Tarihi maliyet yöntemine göre varlıklar ilk 

olarak edinimleri sırasında doğan maliyette raporlanır. İlk defa mâli tablolara alınmadan 

sonra bu maliyet, bazı varlıklar için amortisman veya tükenme payı şeklinde raporlama 

dönemlerine gider olarak dağıtılabilir. Bunun nedeni, hizmet potansiyelinin veya bu tür 

varlıklardan sağlanan ekonomik fayda üretme kapasitesinin faydalı ömürlerince 

tüketilmesidir. İlk defa mâli tablolara alınmanın ardından bir varlığın ölçümü, varlığın 

değerindeki artışı veya fiyatlardaki değişikliği yansıtmak üzere değişmez. 

 

161. Tarihi maliyet yöntemine göre varlığın tutarı, değer düşüklükleri yoluyla indirilebilir. 

Değer düşüklüğü, varlığın normal olarak tükenmesinden farklı olarak, ekonomik ve diğer 

koşullardaki değişikliklerle hizmet potansiyelinin veya ekonomik fayda üretme 

kapasitesinin azalma ölçüsüdür. Bu durum geri kazanılabilirlik değerlendirmelerini de 

içerir. Buna karşılık varlık tutarı, eklemeleri ve iyileştirmeleri (geliştirilmemiş varlıkların 

fiyat artışları hariç) veya mâli varlıktaki faiz tahakkuku gibi diğer olayları yansıtmak için 

artırılabilir.  
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Hizmet Maliyetleri 

162. Tarihi maliyet kullanıldığında hizmet maliyetleri, hizmetlerin karşılığında tüketilen 

varlıkların edinimi veya geliştirilmesi için kullanılan kaynakların tutarını yansıtır. Tarihi 

maliyet genellikle kuruluş tarafından fiili olarak üstlenilen işlemlerle doğrudan 

bağlantılıdır. Kullanılan maliyetler fiyat değişiklikleri için düzenlemeler yapılmadan daha 

önceki dönemden taşınan maliyetler olduğundan varlıklar tüketildiğinde varlıkların 

maliyetini yansıtmaz. Hizmet maliyetleri geçmiş fiyatlar kullanılarak raporlandığı için 

tarihi maliyet bilgisi, edinimden bu yana kümülatif fiyat değişiklikleri kaydadeğer 

olduğunda, sağlanan hizmetin gelecekteki maliyetinin değerlendirilmesinde yardımcı 

olmaz. Bütçeler, tarihi maliyet esasında hazırlandığında tarihi maliyet bilgisi, bütçelerin ne 

düzeyde gerçekleştirildiğini gösterir. 

 

Faaliyet Kapasitesi 

163. Bedel karşılığı edinilen varlığın tarihi maliyeti, edinim maliyetine bağlı olarak gelecek 

dönemlerde varlıkla hizmet sunulabilmesi için eldeki kaynaklara dair bilgi verir. Varlığın 

satın alındığı veya geliştirildiği zamanda hizmet potansiyeli özelliğine verilen değerin, en 

azından satın alma maliyeti kadar büyük olduğu varsayılabilir. Tükenme payı veya 

amortisman mâli tablolara alındığında, varlığın hizmet potansiyelinin ne ölçüde 

tüketildiğini yansıtır. Tarihi maliyet bilgisi, gelecekteki hizmetler için kaynakların, en 

azından belirtildikleri tutar büyüklüğünde mevcut olduklarını gösterir. Tarihi maliyet 

yöntemine göre bir varlığın değerindeki artışlar yansıtılmaz. Varlık bedelsiz işlemle 

edinilmişse, işlem fiyatı faaliyet kapasitesine dair bilgi sağlamaz. 

 

Mâli Kapasite 

164. Varlıkların mâli tablolarda gösterildikleri tutarlar, mâli kapasitenin değerlendirilmesine 

yardımcı olur. Tarihi maliyet, borçlanmalar için etkin bir güvence olarak kullanılabilen 

varlık tutarına dair bilgi verebilir. Mâli kapasitenin değerlendirilmesi için varlığın 

satışından alınabilen ve farklı hizmetlerin verilmesi için varlıklara yeniden yatırılabilen 

tutara ilişkin bilgi de gereklidir. Tarihi maliyet, cari çıkış değerlerinden büyük ölçüde farklı 

olduğunda bu bilgiyi vermez. 

 

Nitel Özelliklerin Uygulanması 

165. Hizmet maliyetleri, faaliyet kapasitesi ve mâli kapasite başlıklı paragraflar, tarihi maliyetin 

doğrulama ve tahmin etme gücü açısından ilgili bilgiyi verdiği alanları açıklar. İşlem 

bilgisinin mevcut olduğu durumlarda tarihi maliyet doğrudan uygulanır. Tarihi maliyet 

yönteminden elde edilen tutarlar genellikle yansıtmaları beklenen unsurları, yani 

gerçekleşen işlemlere bağlı olarak bir varlığı edinme veya geliştirme maliyetini, gerçeğe 

uygun bir şekilde sunarlar. Tarihi maliyet yönteminde kullanılan özellikle de nakit 

üretmeyen varlıklar için amortisman ve değer düşüklüğü tahminleri gerçeğe uygun sunumu 

etkileyebilir. Tarihi maliyet uygulaması genellikle gerçekleşen işlemlere ilişkin tüketilen 

kaynakları yansıttığı için, tarihi maliyet ölçüleri zamanında hazırlanabilir, doğrulanabilir 

ve anlaşılabilirdir.   

 

166. Tarihi maliyet bilgisi, varlıklar aynı veya benzer edinim tarihlerine sahip olduğu ölçüde 

karşılaştırılabilirdir. Tarihi maliyet fiyat değişikliklerinin etkisini yansıtmadığı için, fiyatlar 

anlamlı bir şekilde değiştiğinde farklı zaman dilimlerinde edinilen varlıkların tutarları 

karşılaştırılamaz.  
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167. Tarihi maliyet uygulaması bazı durumlarda dağıtım yönteminin kullanılmasını gerekli 

kılar. Aşağıda bu durumların örnekleri verilmiştir: 

1) Birkaç varlığın tek bir işlemle edinilmesi, 

2) Varlıkların kuruluşun kendisi tarafından üretilmesi ve oluşan giderlerin 

ilgili maliyet yerlerine yüklenmesi ve 

3) Birçok benzer varlık elde tutulduğunda ilk giren ilk çıkar yöntemi gibi bir 

akış varsayımının kullanılmasının gerekli olması.  

 

Bu tür dağıtım yöntemlerinin isteğe bağlı olması, ölçüm sonuçlarının nitel özelliklerini 

karşılama ölçüsünü azaltır. 

 

Cari Değer Ölçümleri 

168. Cari değer ölçümleri, raporlama tarihindeki ekonomik koşulları yansıtır. 

 

169. Varlıklar için dört cari değer ölçüm esası vardır. Bunlar: 

1) Piyasa değeri, 

2) Yenileme maliyeti, 

3) Net satış fiyatı ve 

4) Kullanım değeri. 

 

Piyasa Değeri 

170. Varlıkların piyasa değeri: 

Piyasa şartlarında muvazaasız işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el 

değiştirebildiği tutardır. 

 

171. İşlem maliyetlerinin göz ardı edilmesi ve işlemin bedel karşılığı bir işlem olması 

koşuluyla, edinim sırasında piyasa değeri ve tarihi maliyet aynı olacaktır. Piyasa değerinin 

mâli raporlama amaçlarını ve kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılama derecesi kısmen 

piyasa verilerinin kalitesine bağlıdır. Buna karşılık piyasa verileri, varlıkların alınıp 

satıldığı piyasanın özelliklerine bağlıdır. Varlığın giriş ve çıkış değerleri arasındaki fark 

önemli olmadığında veya satış amacıyla elde tutulduğuna karar verildiğinde, piyasa değeri 

daha uygundur. 

 

172. Prensipte piyasa değerleri, varlığın değerini kuruluşa en doğru biçimde yansıttığı için 

faydalı bilgi sağlar. Açık, aktif ve düzenli işleyen piyasada varlığın değeri, kuruluş bu 

tutarı varlığı satarak elde edebileceği için piyasa değerinden düşük olamaz. Aynı zamanda 

piyasa değerinden fazla da olamaz. Çünkü kuruluş, eşit hizmet potansiyelini veya 

ekonomik fayda üretme kapasitesini aynı varlığı satın alarak elde edebilir. 

 

173. Piyasaların açık, aktif ve düzenli işler olma varsayımları gerçekleşmediğinde piyasa 

değerlerinin kullanışlılığı tartışmalıdır. Bu tür durumlarda varlığın edinilebildiği aynı 

fiyattan satılabileceği varsayılamaz ve giriş fiyatının mı yoksa çıkış fiyatının mı daha 

faydalı ölçü olacağını belirlemek gerekir. Çıkış esaslı piyasa değerleri, bazı mâli araçlarda 

olduğu gibi alım satım amacıyla tutulan varlıklar için daha faydalıdır ancak belli bir amaç 

için elde tutulan faaliyet varlıkları için faydalı olmayabilir. Dahası bir varlığın satın alımı, 

varlığın kuruluş için değerinin en az alım değeri kadar olduğuna dair bir kanıt sunuyorsa 

faaliyet unsurları kuruluş için değerinin daha büyük olduğu anlamına gelebilir. Böylece 

piyasa değerleri, faaliyet kapasitesi tarafından yansıtılan, varlığın kuruluş için değerini 

gösteremeyebilir. 
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Açık, Aktif ve Düzenli İşleyen Piyasalarda Piyasa Değerleri 

174. Açık, aktif ve düzenli işleyen piyasaların özellikleri aşağıdadır: 

1) Kuruluşun piyasada işlem yapmasını önleyen engeller yoktur, 

2) Fiyat bilgisi vermek için yeterli sıklıkta ve hacimde işlemler vardır bu 

nedenle de aktiftir ve 

3) Bu piyasalarda bilgi sahibi çok sayıda alıcı ve satıcı zorlama olmadan 

işlem yapar. Böylece cari fiyatların doğruluğu güvence altına alındığından 

söz konusu piyasalar düzenli işler.  

 

Düzenli işleyen piyasa güvenilir, sağlam, doğru ve etkin bir şekilde işlem yapan bir 

piyasadır. Bu tür piyasalarda benzer varlıklarla işlem yapılır. Böylece ticari mallar, para 

birimleri ve tahviller gibi varlıklar, fiyatları kamuoyuna açık olduğunda karşılıklı 

değiştirilebilir. Uygulamada çok az piyasada tüm bu özelliklerin hepsi bir arada görülebilir. 

 

Piyasaların Açık, Aktif ve Düzenli İşlediğinin Varsayılamadığı Durumlarda Piyasa Değerleri 

175. Tek ve nadiren alınıp satılan varlıkların piyasaları açık, aktif ve düzenli işleyen piyasalar 

değildir, alım satımların tamamı tek tek müzakere edilir ve üzerinde anlaşılan işlem 

fiyatına ilişkin geniş bir yelpaze olabilir. Dolayısıyla katılımcıların varlığı alması veya 

satması için önemli maliyetler doğacaktır. Bu durumlarda, cari piyasa koşullarında ölçüm 

tarihinde piyasa katılımcıları arasında düzenli işleyen bir varlık satma işleminin 

gerçekleşme fiyatını tahmin etmek için bir tahmin tekniğinin kullanılması gerekmektedir.  

 

Hizmet Maliyetleri 

176. Mâli tablolarda raporlanan hizmetlerden elde edilen gelirler, raporlama dönemindeki cari 

fiyatlar esasına göre ölçülür. Hizmetleri sunmak için kullanılan varlıklar piyasa değerinden 

ölçülürse cari raporlama döneminde tüketimini yansıtmak amacıyla varlıkların maliyetinin 

dağıtımı, varlığın cari piyasa değerine bağlıdır. 

 

177. Piyasa değerlerinin kullanımı, varlıkların getirisinin belirlenmesine olanak sunar. Ancak 

kamu kurum ve kuruluşları, öncelikli olarak kâr elde etme amacıyla faaliyetlerini 

gerçekleştirmez ve hizmetlerini sıklıkla bedelsiz veya desteklenmiş şekilde sunar. Sonuç 

olarak, çıkış esaslı piyasa fiyatlarından elde edilen raporlanmış getiriyle ilişkilendirmede 

sınırlılık söz konusu olabilir.   

 

178. Yukarıda da belirtildiği üzere mâli tablolarda raporlanan hizmetlerden elde edilen gelirler, 

raporlama dönemindeki cari fiyatlar esasına göre ölçülür. Böylece bir dönem için fazla 

veya açık, varlık ve yükümlülüklerin tutulduğu dönemde gerçekleşen fiyat hareketlerini 

içerir ve bir varlığın satışına dair herhangi bir kazanç ya da kayıp raporlanmaz.  Varlığın 

açık, aktif ve düzenli işleyen piyasada işlem görmesi durumunda piyasanın varlığı, 

kuruluşun raporlama tarihinde piyasa değerini (fazlasını değil) gerçekleştirebileceğine dair 

güvence sunar. Satıştaki fazla gerçekleşene kadar, değerdeki değişiklikleri mâli tablolara 

almayı erteleme bu nedenle gereksizdir. Ancak hizmet sunmak için kullanılan varlıkların 

açık, aktif ve düzenli işleyen piyasalarda veya bu tür piyasalara yakın piyasalarda alınıp 

satılmaması durumunda piyasa değerindeki değişikliklere ilişkin gelir ve giderin ilgililiği 

daha fazla sorgulanır. 
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Faaliyet Kapasitesi 

179. Gelecek dönemlerde hizmet sunmak için kuruluş tarafından elde tutulan varlıkların piyasa 

değerine ilişkin bilgiler, hizmet sunmak veya almak için kullanarak bu varlıklardan elde 

ettiği değeri yansıtıyorsa faydalıdır. Ancak çıkış esaslı piyasa değeri, tarihi maliyetten 

önemli ölçüde düşükse piyasa değeri, faaliyet kapasitesine dair bilgi sağlama konusunda bu 

tür varlıkların tarihi maliyetinden daha az ilgili olabilir. Başka bir deyişle bu tür bir piyasa 

değeri, giriş değeri esaslı cari ölçümlerden daha az ilgili olabilir. 

 

Mâli Kapasite 

180. Mâli kapasitenin değerlendirilmesi, bir varlığın satışından elde edilebilecek tutara ilişkin 

bilgi gerektirir. Bu bilgi, piyasa değeri ile sağlanır. 

 

Nitel Özelliklerin Uygulanması 

181. Açık, aktif ve düzenli işleyen piyasalarda oluşan fiyatlar, mâli raporlama amaçları için 

doğrudan kullanılabilir. Dolayısıyla bu bilgiler ilgililik, gerçeğe uygun sunum, 

anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve doğrulanabilirlik nitel özelliklerini karşılayacaktır.  

 

182. Piyasa değerlerinin nitel özellikleri karşılama derecesi, piyasa verilerinin kalitesi düştükçe 

azalacaktır ve bu tür değerlerin belirlenmesi tahmin tekniklerine bağlı olur. Yukarıda da 

açıklandığı üzere çıkış esaslı piyasa değerleri, hizmet maliyeti ile faaliyet kapasitesinin 

değerlendirmesi ile ilgili değil sadece mâli kapasitenin değerlendirmesi ile ilgilidir. 

 

Yenileme Maliyeti 

183. Yenileme maliyeti: 

Raporlama tarihinde bir varlığın hizmet potansiyelini yenilemek için kuruluşun katlanması 

gereken, bu varlığın faydalı ömrü sonunda elden çıkarma işleminden elde edeceği tutarı da 

içeren en ekonomik maliyettir. 

 

184. Yenileme maliyeti, piyasa değerinden farklıdır çünkü: 

1) Kamu sektöründe yenileme maliyeti, bir varlığın hizmet potansiyelini 

yenileme maliyetini açık bir şekilde yansıtan güncellenmiş giriş değeridir, 

2) Bir varlığın hizmet potansiyelini yenilemek için doğacak tüm maliyetleri 

içerir ve 

3) Kuruluşa özgüdür, bu nedenle de varsayımsal piyasada hüküm süren 

durum yerine kuruluşun ekonomik durumunu yansıtır. Örneğin; bir taşıtın 

yenileme maliyetindeki pazarlık gücü genellikle tek bir işlemle çok sayıda 

araç edinen kuruluş için tek tek araç satın alan bir kuruluştan daha 

yüksektir.  

 

185. Kuruluşlar genellikle, mevcut en ekonomik araçlarla varlıkları edindiği için yenileme 

maliyeti kuruluş tarafından genellikle takip edilen satın alma veya yapım sürecini yansıtır. 

Yenileme maliyetleri, doğal afetler gibi bazı öngörülemeyen olaylar nedeniyle doğan acil 

bir gereksinimin yol açtığı maliyetleri değil faaliyetlerin normal seyrinde oluşan hizmet 

potansiyelinin yenilenmesiyle ilgili maliyetleri yansıtır. 
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186. Yenileme maliyeti, varlığın hizmet potansiyelini yenileyen maliyettir. Yenileme maliyeti, 

optimize edilmiş bir yaklaşımı benimser ve aynı varlığın edinilmesi maliyeti anlamına 

gelen yeniden üretim maliyetinden farklıdır. Pek çok durumda hizmet potansiyelinin 

yenilenmesinin en ekonomik yolu, kontrol edilene benzer bir varlık satın alınması olsa da 

yenileme maliyeti, alternatif varlık aynı hizmet potansiyelini daha ucuza sağlayacaksa bu 

alternatif varlığa bağlıdır. Bu nedenle mâli raporlama amacıyla mevcut varlık ile yenileme 

varlığı arasındaki hizmet potansiyeli farkını yansıtmak gerekmektedir. 

 

187. Uygun hizmet potansiyeli, koşullar ile başa çıkmak için yeterli hizmet kapasitesini elde 

tutma ihtiyacı dikkate alınarak kuruluşun kullanabileceği veya kullanması beklenen 

potansiyelidir. Bu nedenle bir varlığı yenileme maliyeti, gerekli hizmet kapasitesindeki 

azalmaları yansıtır. Örneğin, bir kuruluşun 500 öğrenci kapasiteli bir okulu varsa ancak 

okulun inşasından itibaren demografik değişiklikler nedeniyle cari ve makul bir şekilde 

öngörülebilir gereksinimler çerçevesinde 100 öğrenci kapasiteli bir okul yeterli olacaksa 

varlığın yenileme maliyeti 100 öğrenci kapasiteli okuldur. 

 

188. Bazı durumlarda bir varlıktan elde edilebilecek değer, yenileme maliyetinden yüksek 

olacaktır. Ancak gelecekteki faaliyetlerden doğan faydaları içerdiği için raporlama 

tarihindeki hizmet potansiyeli yerine bu değerle varlığı ölçmek uygun olmayacaktır. 

Tanıma göre yenileme maliyeti bir varlığın en yüksek potansiyel değerini ifade eder.  

 

Hizmet Maliyetleri  

189. Yenileme maliyeti, hizmet maliyetleriyle ilgili bir ölçü sağlar. Bir varlığın kullanım 

maliyeti, kullanım nedeniyle vazgeçilen hizmet potansiyeline eşittir. Bu tutar yenileme 

maliyetidir. Kuruluş, yenileme maliyetine eşit giderlere katlanarak varlığın mevcut 

durumunu iyileştirebilir.   

 

190. Hizmet maliyetleri, yenileme maliyetine bağlı olduğunda cari koşullarda raporlanır. Bu 

nedenle tüketilen varlıkların tutarı, tarihi maliyette olduğu gibi edinim döneminde değil 

varlıkların tüketildikleri dönemdeki değeri ile ifade edilir. Bu sayede hizmet maliyetleri, 

vergi tutarları ve ilgili dönemde elde edilen diğer gelirler (genellikle cari dönem 

işlemleridir ve cari fiyatlarla ölçülür) arasında karşılaştırma yapmak ve kaynakların 

ekonomik ve etkin kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek için tutarlı bir zemin oluşur. 

Varlık değerleri, farklı edinim tarihlerinden etkilenmediği için varlıkların cari değerlerle 

değerlenmesi aynı esasta raporlama yapan diğer kuruluşlarla da karşılaştırmak için faydalı 

bir zemin oluşturur. Aynı zamanda gelecekte sağlanacak hizmetlerin maliyetini ve kaynak 

ihtiyaçlarını değerlendirmeye yardımcı olur.  

 

Faaliyet Kapasitesi 

191. Yenileme maliyeti, varlıkların cari değerine ve kuruluş için hizmet potansiyeline 

odaklandığı için gelecekteki dönemlerde hizmet sunmaya hazır kaynakların ölçülmesinde 

faydalıdır. 

 

Mâli Kapasite 

192. Yenileme maliyeti, varlıkların satışından elde edilecek tutarlara dair bilgi vermez. Bu 

nedenle mâli kapasitenin değerlendirilmesini kolaylaştırmaz. 
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Nitel Özelliklerin Uygulanması 

193. Yenileme maliyeti, mâli kapasitenin değerlendirilmesi ile ilgili olmayıp hizmet maliyetleri 

ve faaliyet kapasitesinin değerlendirilmesi ile ilgilidir. Bazı durumlarda yenileme 

maliyetinin hesaplanmasının karışık olması ve öznel değerlendirme ihtiyacı gerektirmesi, 

yenileme maliyetinin doğru bir şekilde sunumunu engelleyebilir. Bu durumda yenileme 

maliyeti esas alınarak hazırlanan bilginin zamanında sunumu, karşılaştırılabilirliği ve 

doğrulanabilirliği etkilenebilir. Bu nedenle yenileme maliyeti yöntemi diğer ölçüm 

yöntemlerine göre daha maliyetli olabilir. Ayrıca yenileme maliyeti bilgisi, özellikle 

gerekli hizmet kapasitesindeki azalmayı yansıttığında doğrudan anlaşılır olmayabilir.   

 

Net Satış Fiyatı 

194. Net satış fiyatı: 

Satış maliyetleri düşüldükten sonra varlığın satışından elde edilebilecek tutardır. 

 

195. Net satış fiyatı açık, aktif ve düzenli işleyen piyasaya ihtiyaç duyulmaması veya bu tür bir 

piyasada bir fiyat tahminine gereksinim duyulmaması ve kuruluşun satış maliyetlerini 

içermesi bakımından piyasa değerinden farklıdır. Dolayısıyla net satış fiyatı, satış ile ilgili 

kısıtları yansıtır. Kuruluşa özgüdür. 

 

196. Varlıkların net satış fiyatından ölçülmesinin potansiyel faydası, bir varlığın, satışından elde 

edilebilecek tutardan daha az değere sahip olamamasıdır. Ancak kuruluş kaynaklarını daha 

etkin bir biçimde kullanmak amacıyla bu varlığı başka bir şekilde kullanabilirse 

(hizmetlerin sunumunda kullanmak gibi) ölçüm esası olarak net satış fiyatı yöntemi uygun 

değildir.   

  

197. Net satış fiyatı, kaynakların en etkin kullanımının varlığın satışı olduğu durumlarda 

faydalıdır. Bu durum varlığın hizmet potansiyeli veya en azından net satış fiyatı kadar 

ekonomik fayda üretme kapasitesi sunamadığında geçerlidir. Net satış fiyatı, kuruluşun 

sözleşmeye bağlı olarak bir varlığı piyasa değerinin altında satmak durumunda olduğunda 

faydalı bilgi verebilir.   

  

Hizmet Maliyetleri 

198. Hizmet maliyetlerini net satış fiyatı ile belirlemek uygun değildir.  

 

Faaliyet Kapasitesi 

199. Hizmet sunumunda kullanılmak üzere tutulan varlıkların net satış fiyatıyla ölçülmesi, 

faaliyet kapasitesinin değerlendirilmesi için faydalı bilgi vermez.  

 

Mâli Kapasite 

200. Mâli kapasitenin değerlendirilmesi, bir varlığın satışından alınabilecek tutara ilişkin bilgi 

verir. Bu tür bilgiler, net satış fiyatının kullanımı ile elde edilir.  

 

Nitel Özelliklerin Uygulanması 

201. Kuruluş için kaynak açısından en verimli yol varlığın satışı ise net satış fiyatı, bu konuda 

en ilgili bilgiyi sunar. Net satış fiyatı değerlendirmeleri, aktif piyasalar mevcut olduğunda 

bu piyasalara atıfta bulunarak yapılabilir. Büyük varlıklar için profesyonel 

değerlendirmelerin alınması mümkündür ve maliyet açısından etkindir. Net satış fiyatı 

genellikle anlaşılabilir bilgi verecektir. 
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202. İlgili olduğu pek çok durumda net satış fiyatı; gerçeğe uygun sunum, doğrulanabilirlik ve 

zamanında sunum nitel özelliklerini karşılayacaktır.   

 

Kullanım Değeri 

203. Kullanım değeri: 

Varlık kullanılmaya devam ederse varlığın kalan hizmet potansiyelinin veya ekonomik 

fayda oluşturma kapasitesinin bugünkü değeri ile varlığın faydalı ömrü sona erdiğinde 

elden çıkarılırken kuruluşun alacağı net tutardır. 

 

Kullanım Değerinin Uygunluğu 

204. Kullanım değeri, bir varlığın kullanılmasından ve faydalı ömrü sonunda elden 

çıkarılmasından doğan tutarı yansıtan kuruluşa özgü değerdir. Bir varlıktan elde 

edilebilecek tutar bazı durumlarda yenileme maliyetinden ve tarihi maliyetinden büyüktür. 

Bu durumda, bir varlığın kullanım değeriyle raporlanması uygun değildir.  

 

205. Net satış fiyatı kullanım değerinden büyük olduğunda, kullanım değeri uygun bir ölçüm 

esası değildir. Söz konusu durumda en uygun yol, varlığın kullanmaya devam edilmeyip 

satılmasıdır. 

 

206. Kullanım değeri, yenileme maliyetinden daha düşük ve net satış fiyatından daha büyük 

olduğunda uygun bir yöntemdir. Bir varlığın yenilenmeye değmediği ancak hizmet 

potansiyeli değeri veya ekonomik fayda oluşturma kapasitesinin değeri net satış fiyatından 

büyük olduğunda bu durum geçerlidir. Bu tür durumlarda kullanım değeri, varlığın kuruluş 

için ifade ettiği değeri gösterir. 

 

207. Kullanım değeri bir varlık veya varlık grubunun geri kazanılabilir tutarının belirlenmesinde 

kullanıldığı için, bazı değer düşüklüklerinin değerlendirilmesinde uygun bir ölçüm 

esasıdır.  

 

Hizmet Maliyetleri, Faaliyet Kapasitesi, Mâli Kapasite 

208. Kullanım değerinin hesaplanmasındaki karmaşıklık, sınırlı uygulanabilirliği ve nakit 

üretmeyen varlıklar için kamu sektöründe ölçülebilir hale gelmesinin, yenileme maliyetinin 

yerine kullanımını içermesi nedeniyle, kullanım değeri genellikle hizmet maliyetlerini 

belirlemek açısından uygun değildir. Faaliyet kapasitesinin değerlendirilmesinin faydası 

sınırlı olduğunda ve sadece kuruluşların yenilemeye değmeyen kullanım değeri net satış 

değerinden daha yüksek olduğunda önemli olabilir. Örneğin bir kuruluş gelecekteki bir 

hizmet sunumunu durduracaksa fakat hizmet satışının tutarı, hizmet potansiyelinden düşük 

olduğunda bu durum geçerlidir. Kullanım değeri, bir kuruluşun varlığın elden 

çıkarılmasından doğacak net tutarın tahminini içerir.  

 

Nitel Özelliklerin Uygulanması 

209. Bazı değer düşüklüklerinin değerlendirilmesinde kullanım değeri kullanılabilirken mâli 

raporlama amaçları açısından ilgililiği, yukarıdaki paragraflarda açıklandığı şekilde 

sınırlıdır. 

210. Kullanım değerinin diğer nitel özellikleri karşılama düzeyi, nasıl belirlendiğine bağlıdır. 

Bazı durumlarda bir varlığın kullanım değeri, kuruluşun kullanmaya devam ettiği 

varsayılarak varlıktan elde edeceği değer hesaplanarak belirlenebilir. Bu durum, varlığın 

kontrolü ile varlıkla ilgili gelecekteki nakit girişlerine veya maliyet tasarruflarına bağlı 

olabilir. Kullanım değerinin hesaplanmasında paranın zaman değeri ve genel olarak, nakit 

akışlarının tutarındaki ve zamanlamasındaki değişim riski dikkate alınır.  
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211. Kullanım değerinin hesaplanması karmaşık olabilir. Nakit üreten faaliyetlerde kullanılan 

varlıklar, genellikle diğer varlıklarla beraber nakit akışı sağlar. Bu durumlarda kullanım 

değeri sadece bir varlık grubunun nakit akışının bugünkü değeri hesaplanarak ve sonra her 

bir varlığa dağıtılarak tahmin edilebilir. 

 

212. Kamu sektöründe varlıkların çoğu, ticari getiri elde etme yerine hizmet sunumu amacıyla 

tutulur, bu tür varlıklara “nakit üretmeyen varlıklar” adı verilir. Kullanım değeri genellikle 

beklenen nakit akışlarından elde edildiği için bu ortamda ölçülebilir hale gelmeleri zordur. 

Kullanım değerini, beklenen nakit akışı esasında hesaplamak uygun olmayabilir. Bunun 

nedeni bu tür bir ölçümün, bu varlığın kullanım değerinin kuruluşa karşı gerçeğe uygun bir 

şekilde sunumunun söz konusu olmayacağıdır. Dolayısıyla mâli raporlama amaçları için 

yenileme maliyetini bunun yerine kullanmak gerekebilir. 

 

213. Kullanım değerini belirleme yöntemi, pek çok durumda gerçeğe uygun sunumu azaltır. 

Ayrıca kullanım değeri esasında hazırlanan bilginin zamanında sunulmasını, 

karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve doğrulanabilir olmasını da etkiler. 

 

Yükümlülüklerin Ölçüm Esasları 

214. Yükümlülüklerin ölçüm esasları şunlardır;  

1) Tarihi maliyet, 

2) İfa maliyeti, 

3) Piyasa değeri, 

4) Sorumluluğun sona erme maliyeti ve 

5) Yüklenme fiyatı. 

 

Tarihi Maliyet 

215. Bir yükümlülüğün tarihi maliyeti: 

Yükümlülüğe katlanmak ve onu üstlenmek için elde edilen bedeldir.  

 

216. Tarihi maliyet yöntemine göre başlangıç ölçümü faiz tahakkuku, birikmiş iskonto veya 

primlerin itfası gibi etkenleri yansıtacak şekilde düzeltilebilir.   

 

 

217. Bir yükümlülüğün zaman değeri önemli olduğunda, örneğin yükümlülüğünün ödeme 

yapılacağı vade gününe kadar geçen süre önemli ise gelecekteki ödeme tutarı iskonto 

edilir. İlk kayıt tutarı, alınan bedeli gösterir. Gelecekteki ödeme tutarı ile yükümlülüğün 

bugünkü değeri arasındaki fark, yükümlülüğün vade tarihine kadar itfa edilir. Böylece 

yükümlülük vade tarihinde ödenecek bedele eşit olur.  

 

218. Yükümlülükler için tarihi maliyet kullanımının avantajları ve dezavantajları, varlıklarda 

olduğu gibidir. Yükümlülükler belirtilen koşullarda yerine getirileceği zaman tarihi maliyet 

uygundur. Ancak haksız fiilden doğan zararları karşılamak gibi bir işlemden doğmayan 

yükümlülüklere tarihi maliyet uygulanamaz. Yükümlülük, bedelsiz işlemden doğduğunda 

konuya ilişkin bilgi vermek mümkün değildir, çünkü böyle bir durumda kuruluşun 

kaynaklarına karşı taleplerin gerçeğe uygun sunumunu sağlamaz. Ayrıca tanımlı fayda 

esasına göre emeklilik yükümlülükleri gibi tutar olarak çeşitlilik gösteren yükümlülüklere 

tarihi maliyeti uygulamak zordur. 

 

 



Sayfa 35 / 45 

 

İfa Maliyeti 

219. İfa maliyeti: 

En düşük maliyet varsayımıyla, kuruluşun yükümlülük olarak kabul edilen 

sorumluluklarını yerine getirmesi için katlanılan maliyettir. 

 

220. İfa maliyetinin gelecekteki belirsiz olaylara bağlı olduğu durumlarda bunları tarafsız bir 

şekilde yansıtmayı hedefleyen olası tüm sonuçlar ifa maliyetinin tahmininde dikkate alınır.  

 

221. İfa işin yapılmasını gerekli kıldığında,  örneğin yükümlülük, çevreye verilen zararı 

düzeltmek ise,  ilgili maliyetler, kuruluşun üstleneceği maliyetlerdir. Bu maliyetler 

kuruluşun düzeltici işleri kendi yapmasından veya kurum dışı tarafa sözleşme ile 

yaptırmasından doğabilir. Bununla birlikte, kurum dışı ile sözleşme yapılması maliyetleri, 

sadece bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde yüklenicinin çalıştırılmasının en düşük 

maliyetli yöntem olduğu durumlarda geçerlidir. 

 

222. İfa, kuruluşun kendisi tarafından gerçekleştirilecek ise ifa maliyeti herhangi bir fazla 

(yüklenici kârı) içermez. Çünkü bu tür fazla, kuruluşun kaynak kullanımını temsil etmez. 

İfa maliyeti, yüklenici çalıştırılması maliyetine bağlı ise bu tutar, yüklenici kârını açıkça 

içerecektir. Çünkü yüklenicinin tahsil edeceği toplam tutar, kuruluşun kaynakları üzerinde 

bir hak olacaktır. Bu durum, varlıklar için olan yaklaşımla uyumludur. 

 

223. İfa uzun bir süre boyunca gerçekleşmeyecekse, raporlama tarihinde yükümlülüğün değerini 

yansıtmak için nakit akışları iskonto edilmelidir.  

 

224. İfa maliyeti, aşağıdaki durumlar hariç yükümlülüklerin ölçümü açısından genellikle daha 

uygun bir ölçüm esasıdır: 

1) Kuruluş, ifa maliyetinden düşük bir rakamla bir sorumluluğu sona 

erdirebiliyorsa, bir yükümlülüğün cari yükü için sorumluluğun sona erme 

maliyeti daha uygun bir ölçüm esasıdır ve  

2) Öngörülen bir bedel üzerinden üstlenilen yükümlülükler söz konusu 

olduğunda, yüklenme fiyatı daha uygun bir ölçüm esasıdır. 

 

Piyasa Değeri 

225. Yükümlülüklerin piyasa değeri: 

Piyasa şartlarında ve muvazaasız bir işlemde, bilgili ve istekli taraflar arasında bir 

yükümlülüğün yerine getirilebildiği tutardır. 

 

226. Yükümlülüklerin piyasa değeriyle ölçülmesindeki avantajlar ve dezavantajlar, varlıklarda 

olduğu gibidir. Bu ölçüm esası, yükümlülüğün açık, aktif ve düzenli işleyen piyasada 

kayıtlı belirli bir oran, fiyat veya endeksteki değişikliklerle ilişkilendiriliyor olması 

durumunda uygun olabilir.  

 

Sorumluluğun Sona Erme Maliyeti 

227.  “Sorumluluğun sona erme maliyeti” varlıklar için kullanılan “net satış fiyatı” kavramının 

yükümlülüklerdeki karşılığıdır. Sorumluluğun sona erme maliyeti, ilgili sorumluluğun 

hemen sona erdirilmesi tutarı anlamına gelir. Sorumluluğun sona erme tutarı, ya 

alacaklının hakkı için ödenmesini kabul edeceği tutar ya da yükümlülüğün devri 

durumunda üçüncü tarafın üstleneceği tutardır. Yükümlülüğün sona ermesini güvence 

altına almak için birden fazla yol var ise bunlar arasındaki en düşük tutar, sona erme 

maliyetidir. 
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228. Bazı yükümlülüklerin devri özellikle kamu sektöründe mümkün olmadığından 

sorumluluğun sona erme maliyeti, hakkın ödenmesinde alacaklının kabul edeceği tutar 

olacaktır. Bu tutar alacaklı ile yapılan sözleşmede var ise fesih maddesinde belirtilen 

tutardır.  

 

229. Bazı durumlarda örneğin emeklilikle ilgili yükümlülüklerde (Bireysel Emeklilik Sistemi, 

banka sandıkları gibi) olduğu gibi bir yükümlülüğün transfer edildiği fiyata ilişkin kanıt 

olabilir. Yükümlülüğün transferi, kuruluşun yükümlülüğünü ifa edecek veya bir 

yükümlülükten doğacak tüm maliyetleri üstleneceği anlaşma yapmasından farklı olabilir. 

Yükümlülüğün transfer edilmesi kuruluşun alacaklılara karşı tüm sorumluluklarından 

kurtulmasını gerektirir. Aksi halde kuruluş yükümlü olarak kalır. 

 

230. Sona erme maliyetinin yükümlülüklerin ölçülmesine uygun olup olmadığı 

değerlendirilirken, öngörülen şekilde sona ermenin, kuruluşun itibarına zarar verme gibi 

sonuçlar dikkate alınarak, uygulamada bunun kuruluş için uygun bir seçenek olup olmadığı 

göz önünde bulundurulur. 

 

231. Kuruluş için varlıkları satmak en etkin yol olduğunda net satış fiyatı en uygun yöntem iken 

yükümlülüklerde sorumluluğun hemen sona erdirilmesi için ise en uygun yöntem 

sorumluğun sonra erme maliyetidir. Özellikle, ifa maliyeti sorumluluğun sona erme 

maliyetinden düşük olduğunda (hatta bir yükümlülüğün devrine ilişkin açıklanan 

yöntemler uyarınca sorumluluğu sona erdirme görüşmelerinin yapılması uygulanabilir 

olduğunda bile) ifa maliyeti, sona erme maliyetinden daha gerçekçi bilgiler sunar. 

  

Yüklenme Fiyatı 

232. Varlıklar için kullanılan yenileme maliyeti kavramının yükümlülükler için karşılığı 

yüklenme fiyatıdır. Kuruluşun bir varlığı edinmek için makul ölçüde ödeyeceği tutar nasıl 

yenileme maliyetini gösteriyor ise yüklenme fiyatı da kuruluşun mevcut bir yükümlülüğü 

üstlenmesi karşılığında makul ölçüde kabul edeceği tutardır. Muvazaasız şekilde 

gerçekleştirilen bedelli işlemler, yüklenme fiyatına temel oluştururken bedelsiz işlemlerde 

bu durum geçerli değildir. 

 

233. Kâr amacıyla yürütülen bir faaliyet çerçevesinde kuruluş yükümlülüğü sadece yüklenme 

tutarı -ödeme tutarı gibi- ifa veya sona erme maliyetinden yüksek ise üstlenecektir. 

Kuruluş yüklenme bedelini aldığında, alıcıya karşı sorumluluğu doğar.   

 

234. Yüklenme fiyatı; bir bedelli işlemden dolayı yükümlülüğün ilk kez doğduğu durumlarda, 

kuruluşun yükümlülüğü üstlenmek için kabul ettiği tutardır. Yüklenme fiyatı kavramsal 

olarak güncel bir değerdir. Ancak uygulamada yüklenme fiyatından gösterilen 

sorumluluklarda, fiyatlara bağlı değişikliklerin yansıtılmasından kaynaklanan sorunlar 

görülebilir. 

 

235. Yüklenme fiyatında sorumluluk üstlenildiğinde, raporlanan bir fazla olmayacaktır. İfanın -

sona ermenin- gerçekleşmesi sonucunda ise ortaya çıkan fazla veya açık, dönemin mâli 

tablolarında raporlanır. Bu da yükümlülüğün yerine getirilmesinden doğan gelir ile yerine 

getirme maliyeti arasındaki farktır.     
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236. Kuruluşun, yüklenme fiyatından daha yüksek bir sorumluluğu ortaya çıkabilir. Kuruluşun, 

sözleşmeyi sona erdirmesi gerektiği durumda, diğer taraf ödemiş olduğu tutarların geri 

ödenmesini ve/veya uğrayacağı kayıpların tazminini de talep edebilir. Ancak kuruluş, 

sorumluluğunu ifa yoluyla yerine getirebildiğinde ise, bu tür ilave sorumluluklardan 

kaçınabileceği gözönünde bulundurularak yüklenme fiyatından raporlanması, gerçeğe 

uygun olacaktır. 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: GENEL AMAÇLI MALİ RAPORLARDA SUNUM 

 

Giriş 

237. Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşlarının mâli tabloları da dâhil olmak üzere, genel 

amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerin sunumuna ilişkin uygulanması gereken kavramlar 

ortaya konulmaktadır.  

 

238. 1 - 4 nolu bölümlerde ele alınan mâli raporlamanın amaçları, kullanıcıların ihtiyaçları, nitel 

özellikler, genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilere ilişkin kısıtlar ve raporlama 

birimi sunum ile ilgilidir ve sunum kararlarını etkiler. Mâli tablolarda sunulan bilgiler 

açısından sunum, aynı zamanda 5- 7 nolu bölümlerde ele alınan unsurların tanımı, mâli 

tablolara alma ölçütleri ve ölçüm esaslarıyla da ilgilidir. Örneğin: 

1) Unsurların tanımı mâli tablolarda sunulabilen kalemleri etkiler, 

2) Mâli tablolara alma ölçütlerinin uygulanması bilginin sunum yerini etkiler, 

3) Ölçüm esaslarının seçimi, ölçüm yöntemlerinde sunulan bilgileri etkiler. 

 

Sunum 

239. Sunum, genel amaçlı mâli raporlarda sunulan bilginin; seçimi, yeri ve sunum düzeninin 

belirlenmesidir.  

 

240. Sunum, genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgi kısıtlarını dikkate alarak mâli 

raporlamanın amaçlarının elde edilmesine ve nitel özelliklerin sağlanmasına katkıda 

bulunan bilgiler vermeyi amaçlar. Ekonomik veya diğer olaylarla ilgili bilginin seçimi, yeri 

ve sunum düzenine ilişkin kararlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde alınır. 

 

241. Sunum kararları: 

1) Yeni bir genel amaçlı mâli rapor hazırlanması, raporlar arasında bilginin 

taşınması veya mevcut raporların birleştirilmesi sonucunu doğurabilir, 

 veya 

2) Genel amaçlı bir mâli raporda bilginin seçimi, yeri ve sunum düzeniyle 

ilgili ayrıntılı kararlar olabilir. 

 

Birbiriyle Bağlantılı Sunum Kararları 

242. Bilginin seçimi, yeri ve sunum düzeni ile ilgili kararlar birbiriyle bağlantılıdır ve 

uygulamada, birlikte düşünülür. Seçilen bilginin tutarı veya türü, bunun ayrı bir rapor 

içinde mi yoksa ayrı tablolar veya ekler halinde mi verilmesi gerektiğini belirler. Aşağıdaki 

üç bölüm her bir sunum kararını ayrı olarak ele almaktadır.  

 

Bilginin Seçimi 

243. Bilginin seçimiyle ilgili kararlar; mâli tablolarda ve bunun dışındaki diğer genel amaçlı 

mâli raporlarda hangi bilgilerin raporlanacağını belirler. 
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244. Genel amaçlı mâli raporlamanın amacı, karar alma ve hesap verebilirlik açısından 

kullanıcılara faydalı olacak bilgilerin sunulmasıdır. Kullanıcıların ihtiyacı olan bilgilerin 

çeşitleri ikinci bölümde açıklanmıştır. Bu açıklamalar hangi rapor çeşitlerinin gerekli 

olduğuna dair verilecek kararları yönlendirir. Bu bölüm ise mâli raporlar ve diğer raporlar 

dâhil olmak üzere, genel amaçlı mâli raporlarda sunulacak bilgilerin seçimi üzerinde 

odaklanmaktadır. 

 

Bilginin Seçimi- Bilginin Niteliği 

Mâli Tablolardaki Bilginin Niteliği 

245. Kullanıcıların ikinci bölümde tanımlanan bilgi ihtiyaçları mâli tablolarda kullanılacak 

bilgilerin seçimi için dayanak oluşturur ve kullanıcılara;  

1) Raporlama tarihinde kuruluşun kaynaklarını ve bu kaynaklar üzerindeki 

hakları belirleme imkânı vermek, 

2) Kuruluşun kaynakları ekonomik bir şekilde edinip edinmediğine, 

kaynakları hizmet sunum amaçlarını elde etmek için etkin ve verimli bir 

şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin değerlendirmelerde kullanılacak 

bilgiler sunmak, 

3) Kuruluşun mâli performansı, likidite ve ödeme gücünün 

değerlendirilmesinde kullanılacak bilgiler sunmak 

için kuruluşun mâli durumu, mâli performansı ve nakit akışları hakkında bilgiler içerir. 

 

246. Mâli tablolar kullanıcılara; 

1) Kuruluşun mâli amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, 

2) Kuruluşun gelir, gider, nakit akışlarının ve mâli sonuçlarının onaylanmış 

bütçeyle uygunluk içinde olup olmadığı ve 

3) Kuruluşun ilgili mevzuata veya kamu kaynaklarının elde edilmesi ve 

kullanılmasıyla ilgili diğer yasal düzenlemelere uyup uymadığı, 

ile ilgili bilgileri de sunabilir.  

 

247. Mâli tablolar kuruluşun faaliyet performansıyla ilgili kapsamlı raporlama yapmaz. Ancak; 

1) Gelir, gider ve hizmetlere ilişkin nakit akışları ve 

2) Kullanıcıların, örneğin kuruluşun faaliyet kapasitesi veya hizmet 

sunumunu etkileyebilecek mâli riskleriyle ilgili değerlendirmesi hakkında 

bilgi verecek varlık ve yükümlülükler, 

gibi faaliyet performansının mâli özellikleriyle ilgili bilgiler de sunabilir. 

 

248. Genel amaçlı mâli raporlarda yer alan diğer raporlar mâli tablolara ek bilgiler sunar. 

Bunlar; 

1) Kuruluşun mâli sürdürülebilirliği, 

2) Mâli tablolarının değerlendirilmesi ve yorumlanması, 

3) Faaliyet performansı, 

gibi bilgileri içerebilir. 

 

Seçilen Bilgilerin Açıklanması veya Sunumu 

249. Bilgi, genel amaçlı mâli raporlarda gösterilmek veya açıklanmak üzere seçilir. Sunulmak 

için seçilen bilgiler genel amaçlı mâli raporlarla ilgili önemli hususları sunarken, 

açıklanmak üzere seçilen bilgiler kullanıcıların gösterilen bilgileri anlamlandırmasına 

yardım eden ayrıntılar sunduğu için daha faydalıdır. Açıklama sunumun yerine geçmez. 
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250. Genel amaçlı mâli raporlarda genellikle bilgilerin tekrarından kaçınılması gerekir. Ancak, 

aynı bilgi hem sunulabilir, hem açıklanabilir. Örneğin mâli tablolarda gösterilen bir toplam 

tutar, dipnotlarda detaylandırılarak tekrarlanabilir. Benzer şekilde, aynı bilgi farklı 

amaçlara hizmet etmek üzere, farklı genel amaçlı mâli raporlarda sunulabilir. 

 

Seçilen Bilgilerin Sunumu 

251. Genel amaçlı mâli raporlarda sunulan bilginin ihtiyaca uygun, açık, anlaşılabilir, 

karşılaştırılabilir ve özet olması gerekir.  

 

252. Mâli tablolar; raporlama biriminin mâli durumu, mâli performansı ve nakit akışları gibi 

konularda bilgi sağlar. 

 

253. Bir kalemin hangi mâli tabloda sunulacağına, dipnotlarda veya başka bir yerde 

gösterilmesine, ilgili ölçütleri karşılayıp karşılamadığına göre karar verilir. 

 

254. İlgili kalem ve toplam tutarların sunulmasıyla ilgili kurallar, uygulamada standardizasyonu 

sağlarken kuruluşa özgü bilgiler de anlaşılabilirliği kolaylaştırır. 

 

Seçilen Bilgilerin Açıklanması 

255. Açıklanan bilgiler; 

1) Geçerli politikalar veya yöntemler gibi sunulan bilgilerin esasını, 

2) Sunulan bilgilerin detaylandırılmasını ve 

3) Sunulan bilgilerin belli bir kısmını 

içerebilir. 

 

256. Fazla ayrıntıya girmeden açıklanan bilgilerin detay düzeyi, mâli raporlamanın amaçlarına 

ulaşılmasına katkı sağlar ve sunulan bilgiler gibi, mâli raporlamanın amaçlarına ulaşılması 

için gereklidir. 

 

257. Mâli tabloların notlarında açıklanan bilgiler; 

1) Mâli tabloların anlaşılabilirliği için gereklidir, 

2) Kuruluş ve kuruluşun faaliyetlerine ilişkin bilgileri içerir ve 

3) Mâli tablolarda sunulan bilgiler ile açık ve anlaşılabilir şekilde ilişkilidir.  

 

258. Notlarda açıklanan bilgiler; 

1) Raporlanan bilgilere dair değerlendirmeyi etkileyebilen kuruluşla ilgili 

hususları (örneğin; ilişkili taraflar ve kontrol edilen kuruluşlar veya diğer 

kuruluşlardaki paylara ilişkin bilgiler), 

2) Sunum esasını (örneğin; muhasebe politikalarına ve ölçüme ilişkin ölçüm 

yöntemlerini ve uygulanabilir olduğunda ölçüm belirsizliklerini içeren 

bilgiler), 

3) Mâli tablolarda sunulan bilgilerin sınıflandırılmasını (örneğin; maddi 

duran varlıkların farklı sınıflara ayrılması), 

4) Unsur tanımını veya mâli tablolara alma ölçütlerini karşılamayan fakat 

kuruluşun finansman yapısının anlaşılması ve hizmet sunum kapasitesi ile 

ilgili önemli kalemleri (örneğin, gelecekteki nakit akışlarını veya hizmet 

potansiyelini etkileyebilecek olaylar ve koşullar hakkında bilgiler, bunların 

nitelikleri, nakit akışları veya hizmet potansiyeli üzerindeki olası etkiler, 

ortaya çıkma olasılıkları ve koşullardaki değişikliklere karşı duyarlılıklar 

gibi bilgiler) ve  
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5) Toplam tutar sunumlarını etkileyen temel etkenlere ilişkin bilgileri 

içerebilir. 

 

Bilgi Seçiminde Uygulanacak İlkeler 

259. Hangi bilginin sunulacağına ve açıklanacağına; 

1) Mâli raporlamanın amaçlarına, 

2) Genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerin nitel özellikleri ve 

kısıtlarına,   

3) Bilginin gerekli olabileceği ilgili ekonomik veya diğer olaylara 

bakılarak karar verilir. 

 

260. Bilgi seçimi; mâli raporlamanın amaçlarına ulaşmaya katkı sağlar, uygun seviyede ayrıntı 

verir ve bilgi önceliklendirme ile özetlemeyi içerir.  

 

261. Mâli tablo hazırlayıcıları, açıklanan bilgilerin mâli raporlama amaçlarına ulaşılmasından ve 

genel amaçlı mâli raporların nitel özellikleri karşılamasından sorumludur. 

 

262. Seçilmek üzere belirlenen bilgiler; ilgililik, önemlilik ve fayda-maliyet ölçütleri dikkate 

alınarak gözden geçirilir. Yeni bilgiler, geçmişteki kararların gözden geçirilmesini 

gerektirebilir.  

 

263. Tüm önemli işlemler, olaylar ve diğer raporlanan kalemler, ilgililik ve gerçeğe uygun 

sunumun nitel özellikleri bağlamında özün önceliğine uygun sunulur.  

 

264. Bilgilerin kullanıcılara sağlayacağı fayda ile bilgiyi toplamak ve sunmak için katlanılacak 

maliyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmalıdır.  

 

265. Hesap verebilirlik ve kullanıcıların bilgilendirilmesi ile karar almalarını sağlamak için 

bilgiler zamanında sunulmalıdır. 

 

266. Genel amaçlı mâli raporlar, mâli bilgi sistemi dışındaki kaynaklardan alınan ve nitel 

özellikleri taşıyan ek bilgileri içerebilir. Bu ek bilginin sunum tarihi, mâli tabloların 

raporlama tarihine yakın olmalıdır.   

 

Sunulacak ve Açıklanacak Bilginin Seçim İlkeleri 

267. Sunum veya açıklama kararları, hem mâli tablolara hem de diğer genel amaçlı mâli 

raporlara uygulanır. Mâli raporlamanın amaçları doğrultusunda açıklanacak veya 

sunulacak bilginin belirlenmesine ilişkin özel bir rehber hazırlanır. Genel amaçlı mâli 

raporda açıklanacak veya sunulacak bilginin tespit edilmesi; 

1) Sınıflandırmaya ilişkin ilkelerin, 

2) Sunulan ve açıklanan bilgilerin kapsamlı bir şekilde sunumunun ve/veya 

3) Sunulan veya açıklanan özel bilgi listelerinin 

belirlenmesini içerebilir. 

 

268. Sunulacak ve açıklanacak bilgiler, birbirleriyle ilişkileri dikkate alınarak ve bütünleşik 

bilgi seti ile etkileşimli bir şekilde kararlaştırılır.   

 

269. Diğer genel amaçlı mâli raporlarda yer alan bilgilerin seçim kararları, bu raporların mâli 

tablolarla olan ilişkisi incelenerek verilir.  
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Bilginin Yeri 

270. Bilginin yerine ilişkin karar, rapor bilgisinin içindeki yeri ve bileşeninin yeri ile ilgili 

olarak verilir. 

 

271. Bilginin yeri, mâli raporlamanın amaçları ile nitel özelliklerin karşılanmasına yönelik 

bilginin katkısı üzerinde etkilidir ve kullanıcıların bilgiyi yorumlama şeklini ve bilginin 

karşılaştırılabilirliğini de etkileyebilir. Bilginin yeri; 

1) Bilginin önemlilik seviyesi ve diğer kalemler ile ilişkilerini aktarmak, 

2) Bilginin niteliğini aktarmak, 

3) Kullanıcının özel bir ihtiyacını karşılamak için farklı bilgi kalemlerini 

ilişkilendirmek ve 

4) Sunulmak için seçilen bilgi ile açıklamak üzere seçilen bilgi arasında 

ayrım yapmak  

için kullanılabilir.  

 

Bilginin Farklı Raporlar Arasında Dağıtılmasına İlişkin İlkeler 

272. Bilginin, mâli tablolar ve diğer genel amaçlı mâli raporlar arasında dağıtılmasına ilişkin 

kararlar, aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurularak verilir: 

1) Nitelik: Bilginin niteliğinin, (örneğin; geçmişe mi yoksa geleceğe mi 

yönelik olduğu), karşılaştırılabilirlik ve/veya anlaşılabilirlik gibi ölçütler 

nedeniyle aynı veya farklı bir genel amaçlı mâli rapora dâhil edilmesini 

gerektirip gerektirmediği,  

2) Yasal Düzenleme: Düzenlemelerin bilginin yerine ilişkin gereklilikleri 

belirleyip belirlemediği ve 

3) Bağlantı: Ek bilgilerin, mevcut raporda yer alan bilgilerle ilişkili olup 

olmadığı. 

 

273. Mevcut bilgi setine bilgi eklenmesi açısından ifade edilen yukarıdaki ölçütler, bilginin 

sunum düzeni bölümünde ele alınan mevcut bilgilerin gruplandırılmasının geliştirilip 

geliştirilemeyeceği hususları için de geçerlidir. 

 

274. Ayrı bir genel amaçlı mâli rapor aşağıdaki durumlarda gerekli olabilir: 

1) Kullanıcıların, mevcut raporla karşılanmayan ek bilgi ihtiyaçlarının tespit 

edilmesi ve 

2) İhtiyaç duyulan ek bilgilerin mevcut bir rapora eklenmesinden ziyade ayrı 

bir raporda sunulmasının mâli raporlamanın amaçlarına ulaşma ve nitel 

özellikleri karşılamaya daha uygun olması. 

 

Bilginin Rapordaki Yerine İlişkin İlkeler  

275. Bilgi, açık işaretleme, sınırlar, tablolar ve grafikler gibi uygun sunum teknikleri 

kullanılarak belirgin bir şekilde sunulur. Bilginin yeri, bilginin belirgin bir şekilde 

sunulmasının yollarından biridir ve sunulan bilgiye gerekli önemin verilmesini, daha 

ayrıntılı ve kapsamlı açıklanan bilgi ile anlaşılmaz hale gelmesinin önlenmesini sağlar.  

 

276. Mâli tablolardaki bilginin yeri, kuruluşun mâli görünümünün kapsamlı olarak sunulmasına 

katkı sağlar. 
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277. Mâli tablolarda sunulan bilgi ilgili tabloda gösterilirken, açıklamalar dipnotlarda yer alır. 

Bilginin yeri aracılığıyla sunulan ve açıklanan bilgileri sınıflandırmak; kuruluşun mâli 

durumu, mâli performansı ve nakit akışları gibi konuların sunulmasıyla doğrudan ilişkili 

olan kalemlerin, dipnotlarda açıklama yoluyla da daha ayrıntılı sunulmasını sağlayabilir. 

 

278. Diğer genel amaçlı mâli raporlarda sunulan bilgiler, açıklanan bilgiden farklı bir yerde 

veya açıklanan bilgi ile aynı yerde olabilir. İhtiyaç duyulması halinde, açıklanan bilgiden 

ayrılabilir ve başka sunum teknikleri kullanılarak ön plana çıkarılabilir. 

 

Bilginin Sunum Düzeni 

279. Bilginin sunum düzeni; yerinin belirlenmesi, gruplandırılması ve sıralanması açısından ele 

alınır ve  

1) Genel amaçlı mâli raporda bilginin nasıl sunulduğuna ve  

2) Genel amaçlı mâli raporun genel yapısına 

ilişkin kararları içerir. 

 

280. Bilginin sunum düzeni; atıfların, tabloların, grafiklerin, başlıkların, numaraların 

kullanımına ve sınıflandırılmasına ilişkin kararlar dâhil, bir raporun belirli bir bölümündeki 

sunum düzenine dair kararları içerir. Bilginin sunum düzeni, kullanıcıların yorumlarını 

etkileyebilir. 

 

Sunum Düzeninin Niteliği   

281. Bilginin sunum düzenine ilişkin kararlar; 

1) Bilgiler arasındaki önemli ilişkileri ve 

2) Bilginin sunulmak için mi yoksa açıklanmak için mi olduğunu  

dikkate alır. 

 

İlişkilerin Türleri 

282. Önemli ilişkiler: 

1) Güçlendirme, 

2) Benzerlik ve  

3) Paylaşılan amaç 

unsurlarını içerir ancak, bunlarla sınırlı değildir. 

 

283. Güçlendirme: Genel amaçlı mâli raporda yer alan bir bilgi, başka bir yerde verilen bilgi ile 

güçlendirilebilir. Örneğin; bütçe, ileriye dönük ve faaliyet performans bilgileri mâli 

tablolardaki bilgileri güçlendirir. Tablolar ve grafikler, açıklayıcı bilgilerin daha iyi 

anlaşılabilmesi için kullanılabilir. Genel amaçlı mâli raporların dışında sunulan bilgilere 

ilişkin bağlantılar, bu raporlarda sunulan bilgilerin anlaşılabilirliğini artırabilir. 

 

284. Benzerlik: Tek bir yerde raporlanan bilginin, genel amaçlı mâli raporların başka yerlerinde 

sunulan bilgilere dayandığı ve bilgilerin düzeltilmediği veya nispeten küçük çaplı 

düzeltmeler olduğu durumlarda benzerlik ilişkisi vardır. Örneğin, faaliyet performans 

bilgisi hizmet maliyetlerini veya farklı hizmetlerde kullanılan varlıkların değerini 

içeriyorsa, bu toplamların mâli tablolarda raporlanan giderler ve varlıklar ile nasıl ilişkili 

olduğunu göstermek faydalı olabilir. Diğer bir örnek de bütçede raporlanan toplam gider 

ile mâli performans tablosunda raporlanan toplam gider arasındaki ilişkidir. Bu iki farklı 

tutar arasındaki uyum, kuruluşun mâli yapısının anlaşılmasını kolaylaştırır. 
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285. Paylaşılan Amaç: Paylaşılan amaç ilişkisi, farklı yerlerde raporlanan bilgilerin aynı amaca 

katkı sağlaması durumunda vardır. Farklı tablolar ve açıklamaların sunulan hizmetlere 

ilişkin hesap verebilirliğin değerlendirilmesi için gerekli bilgileri sağlaması, bu duruma bir 

örnektir. Farklı hizmetlerin gerçekleşen ve bütçelenen maliyetlerine, farklı hizmetlerin 

sunumunda kullanılan mâli ve mâli olmayan kaynaklarına, farklı hizmetlerin gelecekteki 

sunumuna ilişkin bilgiler farklı yerlerde yer alabilir. Farklı yerlerdeki bilgiler arasındaki 

ilişkileri daha açık hale getirmek için ortak başlıklar ve atıflar gibi teknikler kullanmak 

bilgilerin sunum düzeni için uygun olabilir. 

 

286. İlişkiler:  

1) Genel amaçlı mâli raporlarda, 

2) Genel amaçlı mâli raporun bölümlerinde ve 

3) Tek bir bölümün alt bölümlerinde 

 yer alan bilgiler arasında olabilir. 

 

Bilginin Gruplandırılması 

287. Bilginin seçimi konusunu ele alan bölümde açıklanan üç ölçüt (bağlantı, bilginin niteliği ve 

yasal düzenleme hususları), bilginin yerine dair kararlarda uygulandığı gibi, mevcut 

bilginin gruplandırılmasına yönelik olarak da uygulanır. Bilginin etkili bir şekilde 

gruplandırılmasına ilişkin kararlar, bilgi setleri arasındaki bağlantıları, farklı bilgi setlerinin 

niteliğini ve uygun olduğu ölçüde yasal düzenleme ölçütleri dikkate alır. 

 

Bilginin Sunum Düzenine Uygulanacak İlkeler 

288. Bilginin sunum düzeni: 

1) Mâli raporlamanın amaçlarına ulaşılmasını destekler ve  

2) Raporlanan bilginin nitel özellikleri karşılamasına yardımcı olur. 

 

289. Bilginin sunum düzeni: 

1) Temel bilgilerin anlaşılabilir olmasını sağlamaya yardımcı olur, 

2) Önemli ilişkileri net bir şekilde belirler, 

3) Temel bilgilere uygun önceliği verir ve 

4) Karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırır. 

 

290. İlgili bilgiler tutarlı başlıklar, sunum sırası ve/veya bilginin türüne ve ilişkilere uygun diğer 

yöntemler kullanılarak birbiriyle ilişkilendirilir. Genel amaçlı mâli raporların dışında 

sunulan bilgilerle ilişkilendirildiğinde; 

1) Diğer kaynaklardaki bilgilerle ilişkilerin, genel amaçlı mâli raporların nitel 

özelliklerini karşılaması ve 

2) İlişkili bu bilginin yayınlanma tarihinin, mâli tabloların raporlama tarihine 

olabildiğince yakın olması (zamanında sunulmalı) 

önemlidir.   

 

Karşılaştırılabilirlik 

291. Bilginin sunum düzeni, zamanla tutarlı sunumun faydalarını dikkate alır. Tutarlı sunum, 

kullanıcıların bilgileri anlayabilmesini destekler, bilgiye erişimlerini kolaylaştırır ve 

karşılaştırılabilirliği sağlar.  
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Bilginin Mâli Tablolarda Sunum Düzenine İlişkin İlkeler 

292. Mâli tablolarda bilgiler genellikle toplam ve alt toplamlar şeklinde sunulur. Bilginin sunum 

düzeni, raporlama biriminin mâli durumu, mâli performansı ve nakit akışları gibi konular 

için genel bakış sağlar.  

 

293. Mâli tablolarda aşağıdakiler arasında ilişkiler olabilir; 

1) Sunulan tutarların alt kümeleri veya bu tutarlardaki değişiklikler ve 

bunların kuruluşun mâli durumu, mâli performansı ve/veya nakit akışları 

üzerindeki etkisi, 

2) Ortak bir dış olayın etkisini yansıtan veya kuruluşun mâli durumu ya da 

mâli performansının bir yönünü anlamaya yönelik katkıda bulunan farklı 

mâli tablolarda sunulan tutarlar ve 

3) Sunulan tutarlar ile bunlara ilişkin açıklayıcı dipnot bilgileri. 

 

294. Mâli tablolarda bilginin sunum düzenine ilişkin aşağıdaki hususlarda karar verilir: 

1) Tabloların türü ve sayısı, 

2) Toplamların anlamlı bölümlere ayrılması, 

3) Her bir tabloda sunulan kalemlerin sıralanması ve gruplandırılması, 

4) Toplamların belirlenmesi (toplama ve çıkarma) ve 

5) Tabloya ilave edilecek diğer bilgilerin belirlenmesi. 

 

295. Mâli tablo dipnotlarında açıklanan bilgiler, mâli tablolarda raporlanan kalemlerle 

ilişkilendirilerek açık şekilde düzenlenir. Dipnotlar mâli tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

Bilginin Diğer Genel Amaçlı Mâli Raporlardaki Sunum Düzenine İlişkin İlkeler 

296. Mâli tablolarda olduğu gibi diğer genel amaçlı mâli raporlardaki bilginin sunum düzeni, 

sunulan temel bilgilerin anlaşılabilir olmasını sağlamaya yardımcı olur. Önemli ilişkileri 

açıkça gösteren sunum, raporun; 

1) Mâli raporlamanın amaçlarına ulaşma ve 

2) Nitel özellikleri karşılama  

seviyesini güçlendirir.  

 

297. İlişkili bilgiler, kullanıcıların önemli bilgilere ulaşmasına yardımcı olur. Bazı bilgiler 

grafikler, şemalar, tablolar, oranlar veya temel performans göstergeleri ile sunulduğunda 

daha anlaşılır olurken, diğerleri açıklama metinleriyle daha etkin bir şekilde sunulabilir. 

Bilginin sunum düzeni, kullanıcıların ilişkili bilgileri anlamasını destekler.  

 

298. Bilginin sunumunda tutarlılık esastır. Tutarlılık, bilginin karşılaştırılabilirliği ve aynı 

ölçütlerle üretilmiş olması ile sağlanır. Bilginin sunum düzeni, ilgililiği ve anlaşılabilirliği 

arttırmadığı sürece, dönemler ve kuruluşlar arası karşılaştırmaların sağlanabilmesi için 

değiştirilmemelidir. 

 

Yürürlük Tarihi ve Diğer Hususlar 

299. Bu kavramsal çerçeve, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Kamu Sektörü 

Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve 2019 yılının Kasım/Aralık ayı 

itibarıyla yürürlükte olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan genel amaçlı mâli 

raporlamanın kavramsal çerçevesinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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300. Bu kavramsal çerçeve, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun izni ve onayı olmadan 

çoğaltılamaz, çevirisi yapılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Kaynak gösterilmeksizin 

alıntı yapılamaz. 

  

301. Bu kavramsal çerçeve, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerince 

uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 


